ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA
30 DE JUNY DE 2015

Núm.: PLE2015/8
Dia i hora: 30/06/2015 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
Regidora Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER MALLEU
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor F. XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidora Senyora MÓNICA TAUSTE VIVO
Regidor Senyor PAU LLADÓ REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHI AGUSTÍ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala de plens de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió
Extraordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament,
amb el següent:
Ordre del dia
A) PART RESOLUTÒRIA
A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
1.- CONEIXEMENT PEL PLE DE LES SEGÜENTS RESOLUCIONS D’ALCALDIA.2.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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3.- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA
JUNTA DE PORTAVEUS
4.- CREACIÓ
PERMANENT

DE

LES

COMISSIONS

INFORMATIVES

DE

CARÀCTER

5.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS EN ENS PARTICIPATS
6.- PROPOSTA RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACIÓ. Aprovació
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
A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
1.- CONEIXEMENT PEL PLE DE LES SEGÜENTS RESOLUCIONS D’ALCALDIA.Relació de fets:
Pel secretari que subscriu es procedeix a donar lectura de les resolucions de l’alcaldia
que seguidament s’indiquen.
A continuació el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del contingut de les
següents resolucions que es transcriuen literalment:
Número 1537/2015: Configuració de la Junta de Govern Local i delegacions de
l’alcalde en aquest òrgan.Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la designació dels membres de la junta de govern local, en
exercici de la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a aquesta Entitat.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada
Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i amb el ROM i demés legislació complementària, en aquest Municipi és
obligatòria l’existència de la junta de govern local, per tenir una població de dret
superior a 5.000 habitants.
RESOLC:
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Primer.- Aprovar la nova configuració de la junta de govern local, òrgan col·legiat
municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:
- President: Sr. Juli Fernández Iruela.
- Vocals:
o
Sr. Xavier Rocas Gutiérrez
o
Sra. Judit Zaragoza Llirinós
o
Sr. Joaquim Vencells Serra
o
Sr. Albert Gómez Casas
o
Sr. Lluís Ros Colls
o
Sra. Maria Teresa Frigola Borràs
o
Sr. Lluís Pujol Mascort
Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, els/les Regidors/es, senyor/a
Margarita Mauri Junqué, Xavier Rangel Martínez, Vanesa Palacios Ruiz, Marta
Baserba Muñoz i Guillem Genover Ribas.
Segon.- La junta de govern local celebrarà les seves sessions ordinàries amb la
periodicitat setmanal prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per aquesta Alcaldia i
d’acord amb el règim de sessions establert pel Ple.
Tercer.- La junta de govern local, la competència bàsica de la qual és donar
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions,
ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents:
EN MATÈRIA D'URBANISME
1.- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d’obres majors,
i llicències de parcel·lació.
2.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, i les memòries valorades d’obres,
quan la junta de govern local sigui també competent per a la seva contractació.
3.- Aprovar els plans de seguretat i salut de les obres municipals.
4.- Aprovar els expedients d’expropiació relacionats amb projectes d’obres i
urbanístics.
5.- Aprovar les ordres d’execució subsidiària de requeriments urbanístics realitzats per
l’Alcaldia.
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de la
competència d’aquesta Alcaldia que no hagin sigut objecte de delegació a favor dels
Regidors i Regidores d’aquest Ajuntaments, incloent aquesta competència l’aprovació
de tot l’expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva definitiva finalització o
resolució, inclosa la seva modificació, interpretació i revisió de preus, devolució de
fiances, així com els actes d’autorització i disposició de despeses.
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Aquesta competència inclou totes les contractacions que es realitzin a través dels
procediments de licitació, a excepció dels contractes menors d’import inferior a 1.000
euros.
Els contractes d’import inferior a 1.000 euros, poden ser adjudicats pels regidors
delegats d’àrea. L’aprovació de la despesa, una vegada executat el contracte i
conformada la factura, es delega a la Junta de Govern Local.
2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan no superin el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.
3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan
el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000
euros.
4.- Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris
del pressupost i a 3.000.000 euros.
5.- Resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial interposades contra
l’Ajuntament.
EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
1.- Emetre informes de qualsevol tipus d’expedient de caràcter ambiental, recreatiu,
protecció d’incendis, centres de culte, pirotècnia, policia mortuòria (excepte la
concessió de nínxols o la seva pròrroga o revocació) o assimilats als anteriors.
2.- Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, dels expedients
relacionats anteriorment.
EN MATÈRIA DE PERSONAL
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple.
2.- Aprovar les propostes d'hores extraordinàries del personal de la corporació.
3.- Aprovar les gratificacions personals i productivitats atorgades a personal de la
corporació.
4.- Aprovar el Pla de Formació Anual del personal al servei de l’ajuntament.
EN MATÈRIA D’HISENDA
1.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions
en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost.
2.- Aprovar l’atorgament d’ajudes i subvencions en els termes fixats per a cada exercici
a les Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de la
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convocatòria, quan aquestes requereixin concurrència pública.
3.- Aprovar els padrons fiscals d’impostos i taxes amb període de generació anual, els
calendaris de cobrament en voluntària i resoldre les recursos contra actes de gestió
tributària relacionats amb els anteriors.
4.- Aprovar tot tipus de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades i
amb particulars, tant si tenen contingut econòmic com si no.
EN MATÈRIA DE SERVEIS MUNICIPALS
1.- Concedir autoritzacions, llicències i concessions d’ocupació de la via pública.
2.- Aprovar la proposta de pla d’usos de la zona maritimo-terrestre.
3.- Aprovar la concessió i modificació d’autoritzacions del mercat.
EN MATÈRIA DE SERVEIS A LES PERSONES
1.- Determinació del nombre de places assignades a les llar d’infants municipals.
2.- Aprovar l’inscripció als registres municipals d’associacions i fundacions.
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la junta de govern local en
els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan.
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a
titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
Cinquè.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció
d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per
aquesta Alcaldia.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats, als
Portaveus dels grups polítics municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals,
pel seu coneixement i efectes.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis,
en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Vuitè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es
convoqui.

Número 1538/2015: Règim de delegacions de competències de caràcter general, en
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favor dels membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter especial, en favor de
diferents regidors i regidors.Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, i amb l'objecte
de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia
considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança
amb l’article 53.3 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, procedir a l'establiment d'un
règim de delegacions de competències de caràcter general, en favor dels membres de
la junta de govern local, i de caràcter especial, en favor de diferents regidors i
regidores.
Atès que en conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència anteriorment,
aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions en els membres de la
junta de govern local, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per
l'article 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, per l’article 53.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en la qual es regulen les competències de l’Alcaldia que no poden
ser objecte de delegació.
Atès que, a més a més, aquesta Alcaldia també pot conferir delegacions especials per
a encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor o regidora, encara que no pertanyi
a la junta de govern local.
RESOLC:
Primer.- Efectuar a favor dels regidors i regidores següents una delegació general i/o
especial d'atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives matèries:
Regidor
Juli Fernández Iruela
Albert Gómez Casas
Xavier Rocas Gutiérrez
Judit Zaragoza Llirinós
Joaquim Vencells Serra
Margarita Mauri Junqué
Xavier Rangel Martínez
Vanesa Palacios Ruiz
Lluís Ros Colls
Maria Teresa Frigola Borràs
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Matèria
Economia, Hisenda i Pla de Barris
Promoció
Econòmica,
Comerç,
Comunicació
Educació
Règim Interior i Administració General
Esports
Benestar Social, Igualtat i Habitatge

Turisme

i

Urbanisme, Serveis Municipals i Medi ambient
Cooperació, Noves Tecnologies i Participació
Ciutadana
Obres Públiques i Brigada Municipal
Cultura, Relacions Ciutadanes i Consells de Gestió
6

Lluís Pujol Mascort
Marta Baserba Muñoz
Guillem Genover Ribas

Protecció Civil, Mobilitat i Via Pública
Joventut i Festes
Museu, Indústria i Sector Surer

La coordinació de les funcions que han de desenvolupar els regidors i regidores en les
matèries delegades es portarà a terme a través de l’adscripció de cadascun d’ells en
un Àmbit, de conformitat amb l’acord de creació d’Àmbits que es formalitzarà per
resolució d’Alcaldia.
Segon.- La delegació general a favor dels esmentats regidors i regidores a la que
abans s'ha fet referència, comportarà, tant la facultat de direcció de les àrees
corresponents, com la seva gestió, així com la firma de documents de tràmit o
definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets que siguin necessàries per
l'execució de l'esmentada delegació i, en especial, les que a continuació s'indiquen:
1.
Aprovar els contractes menors i conformar les factures o documents equivalents
d’import inferior a 1.000 euros relacionats amb l’Àrea d’actuació.
2.
Els actes de direcció, impuls, gestió corresponents als serveis inclosos en la
seva Àrea que, sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a
competències indelegables a l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, ni estiguin delegades a
favor de la Junta de Govern Local o d’altres Regidors o Regidores, ni atribuïdes
excepcionalment a altres Àrees en els apartats següents.
3.
Autoritzar l’ús d’espais municipals habilitats per tal que puguin ser utilitzats per a
terceres persones, i que corresponguin a l’àrea de gestió que els ha estat delegada.
Tercer.- En relació a la Regidoria de Promoció econòmica, comerç i turisme es fa la
delegació de les següents funcions amb caràcter especial:
1.- Actes d’exposició pública d’edictes i anuncis d’altres administracions al tauler
municipal.
2.- Actes de tràmit, certificacions i comunicacions de gestió del padró d’habitants.
3.- Portaveu de l’equip de govern.
Quart.- En relació a la Regidoria delegada de Règim Interior es fa la delegació de les
següents funcions amb caràcter especial:
1.- Resolució dels actes de tràmit i definitius dels processos selectius de personal al
servei de l’ajuntament, excepte el nomenament de funcionaris i la formalització de
contractes amb el personal laboral.
Cinquè.- Delegar, de forma indistinta, en tots els regidors i regidores d’aquest
Ajuntament les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi
Civil per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.
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Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis civils,
sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells.
A aquests efectes, la coordinació per a la designació del regidor o regidora actuant,
s’establirà en cada cas en funció de la disponibilitat dels regidors.
Sisè.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s'adoptin per delegació, s'entendran dictades per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de
l'exercici de la delegació, essent per tant aquestes, executives i presumptament
legítimes.
Setè.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia d’avui amb caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit.
Vuitè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del tauler d’anuncis de
l’ajuntament i del Butlletí Oficial de la Província.
Novè.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24
hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
Desè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc.

Número 1540/2015: Estructuració de l’administració de l’Ajuntament i designació de
regidors d’àmbit.D’acord amb el vigent Reglament d’Organització Administrativa, el qual té com a
objectiu fixar el marc a través del qual cada govern municipal determinarà l’estructura
organitzativa de l’Ajuntament, en funció de les necessitats de la població i les prioritats
en les polítiques municipals.
D’acord amb aquest reglament, els Àmbits són òrgans directius unipersonals dirigits
per un/a coordinador/a i tindran la funció de coordinació, supervisió i impuls, dins els
seu àmbit material d'actuació, de les competències de l'ajuntament i de les polítiques
que determini en cada moment el govern municipal.
En data 16 de juny de 2015, l’alcaldia ha designat els membres de la junta de govern
local i també ha efectuat les delegacions als regidors que formaran part de l’equip de
govern per tal de facilitar la gestió de les diferents competències de l’Ajuntament de
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Palafrugell.
De conformitat amb l’anterior, procedeix dictar la resolució que estableixi l’estructura
del l’ajuntament en els diferents Àmbits en què s’integrarà i també l’adscripció de les
actuals àrees en aquests Àmbits. També es considera oportú designar un regidor
delegat que farà les funcions de coordinació política de cadascun dels Àmbits, a
excepció de l’Àmbit de Seguretat Ciutadana que de forma transitòria estarà coordinat
per un gabinet presidit per l’Alcaldia.
RESOLC:
Primer.- L'Ajuntament de Palafrugell s'estructura en els següents Àmbits:
-

Àmbit d’Administració General
Àmbit d'Economia i Hisenda
Àmbit de Territori i Obres
Àmbit de Serveis a les Persones
Àmbit de Seguretat Ciutadana
Àmbit d’Activitat Econòmica i Comunicació

Es deleguen les competències de coordinació política dels Àmbits esmentats en els
següents regidors:
-

Judit Zaragoza Llirinós: Àmbit d’Administració General
Juli Fernández Iruela: Àmbit d'Economia i Hisenda
Xavier Rangel Martínez: Àmbit de Territori i Obres
Albert Gómez Casas: Àmbit de Serveis a les Persones
Gabinet de Seguretat Ciutadana: Àmbit de Seguretat Ciutadana
Albert Gómez Casas: Àmbit d’Activitat Econòmica i Comunicació

Segon.- Correspon a l’Àmbit d’Administració General:
a)
El suport i assistència a l'alcalde en l’exercici de les seves funcions.
b)
Les funcions de Secretaria, l’assessorament, representació i defensa jurídica de
l'Ajuntament i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions
oficials.
c)
L’atenció ciutadana
d)
L’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.
e)
L’impuls d’estratègies i avaluació de l’administració de l’Ajuntament, així com la
seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i
desenvolupament de l’administració electrònica, la formació i la gestió de personal.
f)
Les relacions i comunicació institucionals amb caràcter general i sempre que no
es tracti de matèries pròpies d’altres àmbits.
g)
La gestió del patrimoni que no estigui directament adscrit a un altre àmbit.
h)
Gestió dels sistemes informàtics i les noves tecnologies
i)
Gestió de l’Arxiu Municipal
Qualsevol altra que li atribueixi la Junta de Govern Local o l'Alcaldia.
Tercer.- Correspon a l’Àmbit d'Hisenda:
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a)
L’assessorament en matèria de política econòmica.
b)
La gestió i obtenció de crèdit.
c)
La gestió patrimonial dels valors i crèdits titularitat de l’Ajuntament
d)
Les finances públiques, els pressupostos i l’eficiència de la despesa.
e)
La fiscalització, el control financer i l’assessorament en matèria de retiment dels
comptes públics.
f)
La gestió dels tributs.
g)
La tresoreria i la recaptació
h)
Gestió del patrimoni que tingui adscrit.
Qualsevol altra que li atribueixi la Junta de Govern Local o l'Alcaldia.
Quart.- Correspon a l’Àmbit de Territori:
a)
La planificació territorial i l’urbanisme.
b)
La planificació i si escau execució de polítiques de rehabilitació en barris i nuclis
de població.
c)
Les obres públiques i infraestructures.
d)
Gestió de la via pública
e)
La gestió de les competències en control d’activitats
f)
La gestió de les competències relacionades amb el litoral.
g)
La planificació i gestió ambiental.
h)
La gestió dels serveis relacionats amb el cicle de l’aigua.
i)
Manteniment i neteja del patrimoni immobiliari i mobiliari.
j)
Gestió del patrimoni que tingui adscrit.
k)
Gestió dels serveis municipals: manteniment de parcs, jardins i boscos públics,
manteniment de l’enllumenat públic, semàfors i garlandes, neteja de la via pública,
manteniment de les instal·lacions de titularitat municipal, suport muntatge festes
populars.
l)
Gestió i control dels serveis funeraris i del cementiri municipal.
m) Gestió de l’escorxador municipal.
n)
Gestió i atenció ciutadana en matèries relacionades amb les seves atribucions.
Qualsevol altra que li atribueixi la Junta de Govern Local o l'Alcaldia.
Cinquè.- Correspon a l’Àmbit de Serveis a les Persones:
a)
La planificació, gestió i execució de les polítiques educatives en l’àmbit local
b)
La gestió del suport en l’ensenyament obligatori.
c)
La relació amb els centres públics i privats concertats del sistema educatiu.
d)
La planificació i gestió de l’oferta educativa municipal.
e)
La planificació, execució i gestió de serveis educatius municipals.
f)
Gestió del patrimoni, serveis i equipaments que tingui adscrit l’àmbit de serveis a
les persones.
g)
La planificació, gestió i execució de les polítiques de promoció, cooperació i
difusió cultural.
h)
La gestió del patrimoni cultural i museus.
i)
La planificació, gestió i execució de les polítiques de serveis socials, família, la
infància i l’adolescència, gent gran i ciutadania.
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j)
La planificació, gestió i execució de les polítiques de dones.
k)
La planificació, gestió i execució de politiques de joventut.
l)
La planificació, gestió i execució de politiques en matèria de foment de l’esport i
l’activitat física.
m) La gestió delegada de polítiques d’habitatge.
Qualsevol altra que li atribueixi la Junta de Govern Local o l'Alcaldia.
Sisè.- Correspon a l’Àmbit de Seguretat ciutadana:
a) Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana.
b) El trànsit.
c) Les emergències i la protecció civil.
d) Gestió del patrimoni que tingui adscrit.
e) Mobilitat i via pública.
Qualsevol altra que li atribueixi la Junta de Govern Local o l'Alcaldia.
Setè.- Correspon a l’Àmbit d’Activitat Econòmica i Comunicació
a) Planificació, gestió i execució de les polítiques referents als mitjans de comunicació
municipals.
b) La planificació, gestió i execució de les polítiques de promoció econòmica i
desenvolupament local.
Vuitè.- Les Àrees i demés centres directius i les entitats existents en l’actualitat
s’integraran i seguiran exercint les seves funcions en els Àmbits als quals s’han
adscrit:
A aquests efectes, queden adscrites a l’Àmbit d’Administració General les àrees
següents:
a)
b)
c)

Arxiu
Informàtica
Secretaria

Queden adscrites a l’Àmbit d’Hisenda les àrees següents:
a)
b)

Intervenció
Tresoreria

Queden adscrites a l’Àmbit de Territori les àrees següents:
a) Medi Ambient
b) Serveis Municipals
c) Urbanisme
Queden adscrites a l’Àmbit de Serveis a les Persones les àrees següents:
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a)
b)
c)
d)
e)

Benestar Social i Ciutadania
Biblioteca
Cultura
Educació
Joventut

Resten adscrits a l’Àmbit de Serveis a les Persones els següents organismes
autònoms o entitats dependents:
a) L’Institut Municipal d’Esports
b) La Fundació Pública per a la Gestió del Museu
Queden adscrites a l’Àmbit de Seguretat Ciutadana les àrees següents:
a)

Policia Local

Resten adscrits a l’Àmbit d’Activitat Econòmica i Comunicació els següents
organismes autònoms o entitats dependents:
a) L’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
b) L’Institut de Mitjans de Comunicació.

Número 1542/2015: Nomenament de Tinents d’alcalde.Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en particular pel que fa a la
designació dels tinents d'alcalde.
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 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, la designació dels Tinents d'Alcalde és
competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant
Resolució, d'entre els membres de la junta de govern local.
Atès que aquesta Alcaldia en data 16 de juny de 2015, ha procedit a la designació dels
membres de la junta de govern local.
RESOLC:
Primer.- Nomenar tinents d'alcalde d'aquest ajuntament amb efectes del dia d'avui, als
regidors membres de la junta de govern local que a continuació es relacionen:
- 1er Tinent d'Alcalde: senyor Albert Gómez Casas.
- 2n Tinent d'Alcalde: senyor Xavier Rocas Gutiérrez.
- 3er Tinent/a d'Alcalde: senyor Lluís Ros Colls.
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Segon.- Establir que en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat
d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent
seran desenvolupades pels tinents d'alcalde, de conformitat amb l'ordre anterior.
Tercer.- A aquests efectes, quan previsiblement aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se
del terme municipal, establirà, mitjançant resolució, la durada de la seva absència,
designant al tinent d'alcalde que hagin d'assumir les seves competències.
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda
pel primer tinent d'alcalde i, en el seu defecte, pel segon o el tercer tinents d'alcalde,
successivament.
Quart.- Comunicar aquesta resolució als tinents d’alcalde afectats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions
com alcalde accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres
noves.
Cinquè.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l’ajuntament en la sessió
extraordinària d’organització que es convoqui.

Número 1605/2015: Delegació d’atribucions urbanístiques de l’alcalde al Ple de la
Corporació.VIST que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, determina les atribucions de l’Alcalde
i estableix les que tenen caràcter delegable.
ATÈS, per tant, que l’apartat tercer de l’esmentat article 21 regula les atribucions que
l’alcaldia pot delegar en els altres òrgans de govern municipal.
VISTOS els antecedents de raó.
RESOLC:
Primer.- Delegar al Ple de l’Ajuntament de Palafrugell les següents atribucions que
l’article 21 de la Llei 7/1985, en la seva nova redacció introduïda per la Llei 11/1999,
atribueix a l’alcaldia presidència:
L’aprovació inicial dels instruments de planejament que desenvolupen el
planejament general (plans parcials, plans de millora urbana, resta de planejament
derivat), així com els instruments de gestió urbanística (projecte de reparcel.lació) i els
projectes d’urbanització.
Segon.- El contingut d’aquesta resolució assorteix efectes des de la data d’expedició,
sens perjudici de les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al Ple de la
Corporació.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a tots els serveis municipals per al seu
coneixement i aplicació.

Número 1607/2015: Formació del Gabinet d’Alcaldia.La comunicació de les actuacions de l’equip de govern amb la ciutadania i la
coordinació dels actes protocolaris requereix establir un sistema de reunions entre els
diferents responsables polítics i tècnics que han de gestionar aquestes matèries. En
aquest sentit, es considera oportú formar un Gabinet d’Alcaldia que tingui per objectiu.
assessorar a l’alcalde en la presa de decisions i coordinar l’activitat en matèria de
comunicació pública de les accions de l’equip de govern i el protocol.
Aquest gabinet tindrà una funció merament instrumental sense que tingui la condició
d’òrgan municipal, motiu pel qual les seves reunions es determinaran per l’Alcaldia
amb la periodicitat que sigui necessària en cada moment.
RESOLC:
Primer.- Constituir el Gabinet d’Alcaldia, que tindrà com a missió assessorar a
l’alcalde en la presa de decisions i coordinar l’activitat en matèria de comunicació
pública de les accions de l’equip de govern i el protocol. Aquest gabinet estarà integrat
pels següents membres:
President: Juli Fernández Iruela
Vocals: Albert Gómez Casas, Gerard Prohias Fornos, Narcís Mir Canet i Àlex
Cebollero Luján.
Secretària: Dolors Massó Daussà (en substitució Joana Bernal Jurado)
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones que formen part del gabinet i
donar-ne compte al primer Ple que es realitzi.

Número 1608/2015: Formació del Gabinet de Seguretat Ciutadana.L’acord de govern entre els grups polítics que han votat la investidura de l’actual
Alcaldia preveu una gestió coordinada de l’Àmbit de Seguretat Ciutadana, a través de
la formació d’un gabinet integrat per diferents membres de l’equip de govern.
L’objectiu del mateix serà assessorar a l’Alcaldia en la presa de decisions i coordinar
l’activitat en matèria de seguretat i policial que desenvolupa l’Ajuntament de
Palafrugell.
La creació d’aquest gabinet té una vigència temporal i serà objecte de revisió si en un
futur es donen causes que aconsellin realitzar una forma de gestió o coordinació
diferent.
Aquest gabinet tindrà una funció merament instrumental sense que tingui la condició
d’òrgan municipal, motiu pel qual les seves reunions es determinaran per l’Alcaldia
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amb la periodicitat que sigui necessària en cada moment.
RESOLC:
Primer.- Constituir el Gabinet de Seguretat Ciutadana, que tindrà com a missió
coordinar l’actuació de l’Àmbit de Seguretat Ciutadana. Aquest gabinet estarà integrat
pels següents membres:
-

President: Juli Fernández Iruela
Vocal: Albert Gómez Casas

Donarà assistència tècnica al gabinet el cap de la Policia Local i el sots-cap del cos.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones que formen part del gabinet i
donar-ne compte al primer Ple que es realitzi.

Número 1616/2015: Delegació específica Judit Zaragoza – Activitats.En data 16 de juny de 2015, aquesta Alcaldia ha efectuat les delegacions generals i
especials a diferents regidors per tal de determinar la distribució del cartipàs municipal
en les diferents matèries competència de l’Ajuntament de Palafrugell.
Entre aquestes delegacions la Sra. Judit Zaragoza Llirinós té una delegació general en
matèria de Règim Interior i Administració General.
Donat que les delegacions generals no especifiquen quines matèries concretes
gestionarà cada regidor i que actualment la intervenció administrativa en matèria
d’activitats depèn orgànicament de l’Àrea d’Urbanisme, és procedent fer una delegació
especifica en favor de la regidora per tal de clarificar les seves funcions.
RESOLC:
Primer.- Delegar específicament a la regidora Judit Zaragoza Llirinós les competències
de gestió i proposta de resolució en matèria d’intervenció administrativa en matèria
d’activitats, actualment depenent de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s'adoptin per delegació, s'entendran dictades per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de
l'exercici de la delegació, essent per tant aquestes, executives i presumptament
legítimes.
Tercer.- Aquesta delegació tindrà efecte des del dia d’avui amb caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
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regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit.
Quart.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del tauler d’anuncis de
l’ajuntament i del Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la regidora, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents
no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
Sisè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez manifestant que aquestes resolucions corresponen
simplemental que és traslladar el que és l'acord de govern signat entre els tres grups,
PSC, Convergència i Unió i l'Entesa, per dotar-lo de contingut polític i jurídic, per tant,
el que hem fet ha sigut traslladar tots aquells acords a decrets d'alcaldia i per això s'ha
de donar coneixement d'aquestes propostes.
- senyor Piferrer: Nosaltres nomes una pregunta. Veiem que el senyor Pujol té
laregidoria de via pública, que tenim dubtes sobre quina és la seva funció, i l'altra
questió que avui o ahir havien rebut un mail del senyor Lluís Pujol, encara signant com
a regidor de Policia i ens preguntavem si tenia alguna funció dins la Policia.
- senyor Fernandez: Bé, el tema de la Policia s'haurà de subsanar, evidentment no hi
ha regidoria delegada de Policia, hi ha un Gabinet de Seguretat, aquest és un tema
que el govern haurà d'intentar subsanar. Pel que fa a la regidoria de Via Pública, com
vostè sap el concepte és molt ampli, d'alguna manera el que volem és que el regidor
pugui exercir no només el tema d'ocupacions, que també, sinó el tema d'actuacions
que es puguin fer, públiques i privades, a la via pública. Per tant, és una delegació
nova que caldrà anar dotant de contingut i la voluntat és que entenem que en aquest
moment l'Ajuntament s'ha de dotar d'una eina addicional perquè a la via pública cada
vegada hi ha més activitats, no només públiques sinó privades i per tant, pensem que
cal fer un esforç afegit, no només de coordinació de totes les àrees, sinó que hi hagi
una figura específica en el control de la via pública, per tant, en els propers dies
veurem com això es va concretant en un pla concret.
- senyor Piferrer: D'acord, esperarem que es pugui especificar això.

Votació:
Els membres del plenari es donen per assabentats.
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2.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Relació de fets:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, els diferents
membres de la corporació han presentat les corresponents declaracions per tal de
constituir els grups polítics municipals, de conformitat amb l’article 80 i ss del ROM.
Els grups polítics municipals es constitueixen per escrit dirigit a l’alcalde, del qual se’n
dóna compte al Ple, d’acord amb l’article 82 del ROM.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Donar-se per assabentats de la constitució dels següents grups polítics
municipals:
GRUP DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA ( PSC)
Regidors integrats:
- Juli Fernández Iruela
- Xavier Rocas Gutiérrez
- Judit Zaragoza Llirinos
- Joaquim Vencells Serra
- Margarita Mauri Junqué
- Xavier Rangel Martínez
- Vanessa Palacios Ruiz
S’han designat portaveu i suplents d’aquest grup:
Portaveu: Xavier Rocas Gutiérrez
Suplent: Margarita Mauri Junqué

GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)
Regidors integrats:
- Albert Gómez Casas
- Lluís Ros Colls
- Maria Teresa Frigola Borràs
- Lluís Pujol Mascort
- Marta Baserba Muñoz
S’han designat portaveu i suplents d’aquest grup:
Portaveu: Albert Gómez Casas
Suplent: Lluís Pujol Mascort

GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ( ERC)
Regidors integrats:
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- Josep Piferrer Puig
- Roser Massaguer Malleu
- Sergi Sabrià Benito
- F.Xavier Jonama Casellas
- Mònica Tauste Vivo
- Pau Lladó Rebull
- Jaume Palahí Agustí
S’han designat portaveu i suplents d’aquest grup:
Portaveu: Josep Piferrer Puig
Suplent: Roser Massaguer Malleu

GRUP D’ENTESA
Regidors integrats:
- Guillem Genover Ribas.
S’ha designat portaveu d’aquest grup:
Portaveu: Guillem Genover Ribas

GRUP DE CIUTADANS
Regidors integrats:
- Victor Girbal Bossacoma
S’ha designat portaveu d’aquest grup:
Portaveu: Victor Girbal Bossacoma

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

3.- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA
JUNTA DE PORTAVEUS.- Aprovació.Relació de fets:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, el passat dia 24 de maig i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, a
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l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la junta de govern local.
Atès que en conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local i 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, el Ple i la junta de
govern local poden celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrarse les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat mensual, per imperatiu del que
disposa l'article 96 del Reglament Orgànic Municipal, a la vista del que preveu l'article
46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, abans esmentada, en la seva nova redacció
donada per la Llei 11/99, de 21 d'abril i l’article 98 del Text Refós català, i les de la
junta de govern local amb una periodicitat setmanal, en virtut del que preveu l’article
119 del ROM, en concordança amb les facultats de decisió que a aquests efectes
atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal abans esmentada.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es
convocaran amb caràcter mensual, tindran lloc el darrer dimarts, no festiu, de cada
mes, a les 19.30 hores, a la sala plens de l'Ajuntament, o, subsidiàriament, el lloc
habilitat a l'efecte.
Segon.- Establir que les sessions ordinàries de la junta de govern local, que es
convocaran amb caràcter setmanal, tindran lloc els dimarts, que no siguin festius, de
cada setmana de l’any, a les 9.30 hores, en la sala de juntes.
Tercer.- Establir que les sessions ordinàries de la junta de portaveus, que es
convocaran amb caràcter mensual, tindran lloc el dijous anterior a la celebració del Ple
ordinari, a les 20.00 hores, a la sala de juntes.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a no convocar les sessions ordinàries del ple,
de la junta de govern local i de la junta de portaveus del mes d'agost, com a
conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels
assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries mensuals i setmanals del Ple i de la junta de govern local, quan el
dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats/des, pel seu
coneixement i efectes.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez manifstant que es manté bàsicament la mateixa proposta
que en l'anterior mandat, l'única cosa que canvia és que la Junta de Govern ésm itja
hora més tard perquè abans farem la reunió del Gabinet de l'Alcaldia, per tant la resta
ho mantenim igual. En principi hem cregut que més o menys ha funcionat perquè
l'últim dimarts de mes semblava que era quan, més o menys, a tothom li semblava bé i
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la idea és proposar-lo per aquests mateixos dies. Si fruit del futur hi ha noves
responsabilitats o alguns canvis a nivell d'algun grup, estem sempre obert a intentar
trobar un equilibri perquè tots els regidors puguin assistir al plenari, per tant, si en el
futur hi ha algun tipus d'alteració també estem receptius per intentar buscar un equilibri
de cares a què tothom pugui assistir, però en aquest cas, mantenim les mateixes
dates, últim dimarts de mes el plenari, a dos quarts de vuit, i cada dinats de cada
setmana, a les 9,30 les Juntes de Govern Local i el dijous abans del Ple, la Junta de
Portaveus.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

4.- CREACIÓ DE LES
PERMANENT.- Aprovació.-

COMISSIONS

INFORMATIVES

DE

CARÀCTER

Relació de fets:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i els articles 75 i següents del Reglament Orgànic Municipal, a la creació i
composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest
Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de participació i control
de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, atorga a
tots els Grups Municipals integrants de la Corporació.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica,
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de
permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com
quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.
Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de
la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots
ells dret a participar-hi.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
1.
Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Activitat Econòmica
(Pressupost i Hisenda, Règim Interior i control Administratiu, Comunicació, Noves
tecnologies, Relacions ciutadanes, Comerç, Turisme, Arxiu, activitat econòmica,
ocupació i promoció, etc).
2.
Comissió Informativa de Serveis a les Persones (Educació, Biblioteca, Museu del
Suro Policia Local, Ciutadania i Benestar Social, Habitatge, Cultura, Esports, Joventut i
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Festes, Solidaritat i Agermanaments).
3.
Comissió Informativa d’Urbanisme (Urbanisme, Pla de Barris, Obres Públiques,
Serveis Municipals i Medi Ambient)
Segon.- Les Comissions Informatives estaran integrades pels membres següents:
- PRESIDENT: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui.
- VOCALS:
·
3 representants del Grup Municipal de PSC (incloent l’alcalde o regidor que
presideixi per delegació).
·

3 representant del Grup Municipal de ERC.

·

2 representant del Grup Municipal de CIU.

·

1 representant del Grup Municipal de Entesa.

·

1 representant del Grup Municipal de Ciutadans.

- SECRETARI: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Tercer.- La Comissió Informativa de Règim Interior i Hisenda assumirà les
competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en concordança amb l'article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de
Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a
Comissió Especial de Comptes.
Quart.- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran
les previstes als articles 73 i ss del ROM, i s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i
previ dictamen els assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la junta de
govern local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn
per delegació d'aquell, així com, pel que es refereix a la Comissió Especial de
Comptes, el Compte General de la Corporació.
Cinquè.- Aquestes Comissions celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual,
d'acord amb el règim de sessions establert a l’article 123 i ss del ROM.
El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu l’article 123 i següents del Reglament
Orgànic Municipal i al Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
en la seva redacció actual, i en la Llei de procediment administratiu de Catalunya i,
supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Sisè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, notificant-ho a El
PLE2015/8 de 30 de juny de 2015

21

secretari d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a comptar des de
l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret,
procedir al seu nomenament, d’acord amb el que preveu el ROM.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez manifestant que en relació a aquestes comissions, cada
grup ha de nomenar els seus representants. No hi ha establert el dia que es faran, de
totes maneres últimament veíem fent que el dimarts abans del Ple les feiem totes
seguides, penso que és una bona manera. En tot cas, aquí el tema seria dir quan fem
la d'urbanisme que és la que a vegades es pot allargar més i en tot cas, potser podria
ser l'última, per aixi evitar retardar-les totes. Penso que és una bona eina que siguin
totes el mateix dia perquè així concentrem i ens permet a tots poder-nos organitzar
millor la feina. Tot i que aquí no hi és, si hi ha un acord ampli de fer-ho el dimarts de la
setmana abans del plenari, pel govern i per l'alcalde no hi ha cap problema.
- senyor Girbal: Seria possible canviar-ho?, començar així i si no va bé es podria
canviar?.
- senyor Fernandez: Tot és susceptible de canvi, si algú tingués algun impediment o
molta gent tingués impediments de venir un dia concret, s'hauria dem irar si podem fer
l'esforç tots plegats, però d'entrada la voluntat del govern seria que fossin totes el
dimarts de la setmana abans de plenari. Nomenalment començaven a les sis de la
tarda, una a les sis, l'altra a les set i la darrera a les vuit, era la manera de concentrarles totes a la mateixa tarda. Jo crec que això permet que tots ens puguem organitzar
millor la feina, perquè a vegades hi ha comissions que poden durar mitja hora i per
mitja hora tens tota la tarda hipotecada.
- senyor Girbal: Inicialment a mi em sembla bé.
- senyor Piferrer: A nosaltres també ens sembla bé, és una bona sortida per nosaltres
que siguin totes tres comissions el mateix dimarts, l'única cosa que hem passat al
senyor secretari el llistat dels nostres components que estarà una mica en funció de
l'ordre que hi hagi, perquè com que hi haurà membres d'Esquerra que hauran d'assistir
a dues reunions, els posarem a les dues correlatives i que no s'hagi d'esperar una
hora. Hem presentat una proposta provisional, quan sapiguem l'ordre després
segurament farem alguna rectificació, però de moment ens sembla bé.
- senyor Fernandez: D'acord, en tot cas, quan tingui la proposta de tots els grups, el
que faré serà trucar als portaveus per dir més o menys quin seria l'ordre que veurieu
clar. Jo, veient com van les comissions, em sembla que començavem amb urbanisme,
però té el risc que a vegades hi ha temes que vols allargar més. Per tant, si ho fem
igual, la primera era Urbanisme, després Règim Interior i després Serveis a les
Persones, podriem començar mantenint aquest ordre i després si cal, fruit de
l'evolució, ho podem canviar. Per tant, seria a les 6 de la tarda Urbanisme, a les 7
Règim Interior i a les 8 Serveis a les Persones. Si us sembla bé, si veiem que de forma
sistemàtica Urbanisme s'allarga més, potser haurem de fer algun canvi.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

5.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS EN ENS PARTICIPATS.- Aprovació.Relació de fets:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir a designar els representants de l’ajuntament en els diferents ens participats.
Vista la relació d’ens en els quals l’ajuntament forma part o bé designa alguns dels
membres dels seus òrgans de govern i que s'adjunta com a annex a aquesta proposta.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar el registre d’ens participats per l’Ajuntament de Palafrugell, i designar
els regidors i regidores que el representaran o en formaran part, d’acord amb l’annex I
d’aquest acord i la relació següent:
Apartat A) Grup institucional de l’Ajuntament de Palafrugell
1.- Consorcis
Consorci per a la gestió del Centre Fraternal i el Cercle Mercantil
2.- Associacions
3.- Fundacions
Fundació Palafrugell Gent Gran
4.- Organismes autònoms
Fundació Pública per a la Gestió del Museu del Suro
Institut de Mitjans de Comunicació
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
Institut Municipal d’Esports de Palafrugell
5 - Societats
6- Entitats urbanístiques col·laboradores
Junta de compensació sector Pa1.20 “Pineda Gèlia”
Junta de compensació polígon A del sector Pa 1.16 “Paratge de Can Salgas II”
Junta de compensació unitat d’actuació Ub 4.16 “Riera del Canadell”
Junta de compensació sector Pa 1.10 “La Cruïlla”
Junta de compensació polígon PNF 3.1 “Carrer Xarembecu” de Llafranc
Junta de compensació polígon 2 sector Pa 1.7 “Grup Gregal”
Junta de compensació sector SUD 1.13 “Circumval·lació Nord- Paratge de les
Brugueres”
Junta de compensació Illa parcel·lació industrial zona 2.14 “La Punxa”
Junta de compensació sector SUD 1.12 “La Fanga”
Junta de compensació sector de Millora Urbana PMU 2.3 Riera “Mas del Llor
oest 1”
Apartat b) demés ens participats per l’ajuntament de palafrugell
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1 - Consorcis
Consorci de les Gavarres
Consorci de la Costa Brava
Consorci per a la Normalització Lingüística
Consorci de les Vies Verdes de Girona
Consorci Localret
Consorci Administració Oberta de Catalunya
2.- Associacions
Associació Catalana de Municipis
Federació de Municipis de Catalunya
Associació Xarxa Europea de Territoris Surers
Associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
Associació Xarxa de Municipis Indians
Associació de Municipis per a la Independència
Associació Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient
Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
3.- Fundacions
Fundació Llofriu
Fundació Ernest Morató
Fundació Josep Pla
Fundació Josep Pallach
Fundació Tom Sharpe
Fundació Modest Cuixart
4.- Societats
5.- Òrgans sense personalitat jurídica
Consells Escolars i de participació dels Centres d’Ensenyament
Comitè Local de l’Assemblea de la Creu Roja de Palafrugell
Comunitats de propietaris
Consells de Gestió i Participació
Comissió de Protecció Civil
Junta Local de Seguretat
Comissió de Patrimoni
Comissió del Nomenclàtor
6.- Mancomunitats
Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent
Segon.- Notificar a tots els ens inscrits al registre les corresponents designacions.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez manifestant que faltava el nomenament dels
representants del Consell Escolar Municipal que no era a la llista que ens va arribar
inicialment, i s'ha incorporat i cal nomenar els membres. El nostre grup proposta al
Consell Escolar Municipal, òbviament al regidor d'Educació perquè li pertoca per la
seva pròpia delegació, i com a grup municipal nomenem a la senyor Judit Zaragoza.
- senyor Girbal: Nosaltres li farem arribar en el decurs d'aquesta setmana.
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- senyor Fernandez: D'acord, i la resta de grups també podeu facilitar els noms dels
representants durant aquesta setmana donat que no estava a l'annex que es va fer
arribar a tots els grups perquè poguessin treballar en la proposta.
- senyor Piferrer: Finalment dir que hi havia algun ens al que hi havia d'assistir un
membre de l'oposició, i hem parlat amb el senyor Girbal i hem quedat que el nostre
grup assumiria aquesta representació, en un principi, i que després a mitja legislatura,
si ho veiessim necessari en tornariem a parlar.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

6.- PROPOSTA RETRIBUCIONS MEMBRES CORPORACIÓ. Aprovació.Relació de fets:
VIST que el proppassat dia 13 de juny de 2015, es va constituir la nova Corporació
Municipal, i quant a la distribució de càrrecs, funcions i serveis que s’encarreguen als
regidors, es considera adient procedir a l’assignació d’indemnitzacions als nous
membres del Consistori, en funció de les seves tasques i assistències.
ATÈS que la normativa sobre règim local, al referir-se a l’Estatut dels membres de les
Corporacions Locals, estableix en els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), modificat per la Llei 11/1999, de 21
d’abril, 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF) i 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(LMRLC), el dret dels regidors a la percepció d’indemnitzacions per assistències a les
sessions dels òrgans col·legiats de que formen part, i en la quantia i les condicions que
acordi el Ple de la Corporació.
ATÈS que de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la seva
nova redacció introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, els Grups municipals
podran percebre mensualment assignacions econòmiques amb destinació als
conceptes i finalitats expressats en l’esmentada Llei i amb l’obligació de portar una
comptabilitat específica de les assignacions abonades.
ATÈS que així mateix, la normativa esmentada permet l’existència legal de regidors
amb dedicació parcial (article 75.2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local).
ATÈS el contingut dels criteris orientatius en matèria de retribucions de regidors
electes, que estableix la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques.
ATÈS el que disposa l’article 5.2 de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats en el sector
públic.
ATÈS el que disposen els articles 28 a 32 del Reglament Orgànic Municipal de
Palafrugell.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Establir el règim de dedicació parcial que es recull als articles 28 b), 29 i 30
del ROM, a favor dels següents regidors:
-

El regidor delegat d’Urbanisme, Serveis Municipals i de Medi Ambient,
senyor Xavier Rangel i Martínez
El regidor delegat de Protecció Civil, Mobilitat i Via pública, Lluís Pujol
Mascort.

La dedicació parcial setmanal serà de 25 hores, amb una retribució bruta anual de:
24.000 euros, prorratejat per 14 pagues.
Segon.- Aprovar les següents indemnitzacions per assistències efectives als òrgans
municipals col·legiats (Ple de la Corporació i Junta de Govern Local):
Annex I
unitari
Assistència a la Junta de Govern Local Alcalde 600,00 €
Assistència a la Junta de Govern Local 1r.
Tinent d'Alcalde
430,00 €
Assistència a la Junta de Govern Local 2n i 3r
Tinent d’Alcalde
300,00 €
Assistència a la Junta de Govern Local resta
regidors delegats d’àrees municipals
285,00 €
Assistència al Ple per regidor
480,00 €

sessions any
48
28.800,00 €
48

20.640,00 €

48

14.400,00 €

48
12

13.680,00 €
5.760,00 €

Annex II

REGIDOR
JULI FERNÁNDEZ IRUELA
XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
JOAQUIM VENCELLS SERRA
MARGARITA MAURI JUNQUÉ
VANESA PALACIOS RUIZ
ALBERT GÓMEZ CASAS
LLUÍS ROS COLLS
MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
MARTA BASERBA MUÑOZ
GUILLEM GENOVER RIBAS
JOSEP PIFERRER PUIG
ROSER MASSAGUER MALLEU
SERGI SABRIÀ BENITO
F.XAVIER JONAMA CASELLAS
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Sessions Junta
de govern
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Sessions Ple
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
26

MÒNICA TAUSTE VIVO
PAU LLADÓ REBULL
JAUME PALAHÍ AGUSTÍ
VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA

12
12
12
12

En el còmput mensual i anual es meritaran el número d’assistències que figuren en el
quadre annex II a aquesta proposta, que també s’aprova.
Al final de cada exercici econòmic, es regularitzaran les assistències abonades segons
el que es disposa a l’apartat anterior, en referència a la concurrència efectiva a les
sessions, de manera que si algun Regidor no hagués concorregut efectivament al
nombre de sessions del Ple o de la Junta de Govern Local establertes en el quadre
annex II, meritarà únicament assistències per les concurrències efectives, sense que
computin les sessions que tinguin com a única finalitat aprovar la darrera acta.
No obstant l’exposat, i només pel que fa a la Junta de Govern Local, es tolerarà un
màxim de sis faltes d’assistència justificades al llarg de l’any, sempre i quan s’acrediti,
per part del Regidor, mitjançant declaració jurada, que s’estan realitzant tasques de
l’Àrea o districte que es gestiona.
Pel que fa a l’annex I, que regula el Ple per Regidor, 480 euros x 12 sessions = 5.760.
euros anuals, s’entén que la quantitat de 5.760 euros anuals és una quantitat màxima i
limitativa per cada any, encara que s’assisteixi a més de 12 sessions plenàries. Cas
que no s’assoleixi el nombre de 12 sessions, les indemnitzacions a satisfer per
assistència a Ple, serà de 480 euros, per cada Ple efectivament assistit.
Els regidors que siguin parlamentaris, tant a les Corts Generals com al Parlament de
Catalunya, i mentre no es dissolguin les cambres, només cobraran per assistència al
Ple Corporatiu.
Tercer.- Aprovar assignar la dotació econòmica als sis grups municipals: 135 euros
mensuals per grup i 120 euros mensuals per cada regidor adscrit al grup a partir del
segon regidor (el primer compta com a grup), de forma que resulta el següent quadre
de dotacions als grups municipals:

GRUP
MUNICIPAL
PSC
ERC
CIU
ENTESA
C'S

NÚM.
REGIDORS
7
7
5
1
1

APORTACIÓ
PER
REGIDOR (a
partir 2n)
720,00 €
720,00 €
480,00 €
0,00 €
0,00 €

APORTACIÓ
PER GRUP
135,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €
135,00 €

APORTACIÓ
TOTAL MES
855,00 €
855,00 €
615,00 €
135,00 €
135,00 €

APORTACIÓ
TOTAL ANY
10.260,00 €
10.260,00 €
7.380,00 €
1.620,00 €
1.620,00 €

Aquestes quantitats s’ingressaran a nom de cada Grup Municipal a l’entitat bancària
que assenyalin els respectius portaveus.
Quart.-Condicionar l’execució del present acord a l’aprovació d'expedient de
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modificació pressupostària per suplement de crèdit i, fins que aquest no sigui definitiu,
establir que les retribucions efectives dels regidors equivaldran al 85% de les previstes
en el punt primer i segon del present acord, procedint a la regularització del 15%
restant amb efectes d’1 de juliol de 2015, una vegada s’aprovi l’expedient de manera
definitiva.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Fernandez que aquesta és la proposta de retribucions per aquest nou
mandat. Com tota proposta dóna resposta a un acord polític de govern que hem
signat, dóna resposta també a les necessitats que pensem nosaltres que després de
quatre anys de govern, necessita el nostre municipi. Manté les dues dedicacions
parcials que hi havia en l'anterior mandat. Incorporem elements nous, com és el tema
de les dues tinenças d'alcaldia addicionals, la segona i la tercera, entenem que hi ha
un increment si fem la comparació 2011 i 2015, també és veritat que també hi ha un
increment de membres del govern, ara sóm 13 i abans erem 11, però entenem que és
una proposta ajustada, que malgrat que hi ha un petit increment, en cap cas és un
increment que posi en perill la voluntat dels últims anys en aquest Ajuntament, del
2003 cap aquí, que han sigut sempre retribucions molt correctes dins del que és
l'entorn dels municipis del nostre voltant, i més si tenim en compte municipis de les
mateixes característiques nostres amb el mateix nombre d'habitants i pressupost
ordinari semblant. Entenem que no desvirtua gens la voluntat clara que hem tingut
sempre, d'intentar fer propostes acurades, estem molt per sota de la mitjana dels
ajuntaments, molt per sota de la mitjana de la pròpia reforma de la Llei electoral local,
que plantejava aquests mínims de referència, a nivell de retribucions seguim en un
ajuntament que no nomenem assessors, malgrat que la Llei ho permet però entenem
que en aquests moments és bo mantenir aquest criteri d'austeritat, i per tant pensem
que és una proposta ajustada al que l'Ajuntament i el municipi necessita. També
perquè hem vist que en alguan regidora calia fer, fins i tot, un esforç a nivell de
deicació. Entenem que la gestió és dia a dia cada cop és més complexe, l'Ajuntament
es fa gran, el municipi es fa gran, el requeriment de serveis que la gent és demana
cada cop son més i per això hem volgut fer una actualització de les retribucions que en
aquest cas l'Ajuntament aprova tant pels regidors i regidores de l'equip de govern com
pels membres de l'oposició, i també fer un opetit ajustament a la beixa a les
assignacions als grups polítics, perquè entenem també que segurament haurem d'anar
caminant mica a mica cap a un debat seriós sobre com s'han de finançar les polítiques
dels propis grups municipals i grups polítics, perquè entenem que de mica en mica
s'ha d'anar acotant, i aquí sí que fem un pas cap a la reducció d'aquesta aportació. Per
contra, sí que hi un petit increment de les retribucions si comparem amb l'any 2011.
- senyor Girbal: Nosaltres, el sentit del vot serà l'abstenció, per tant demanem que es
posi a votació, no tant per les assignacions per assistència sinó més que res per
desconeixement dels criteris que s'han seguit a l'hora de les dedicacions parcials
setmanals, des del desconeixement, ho reconeixem però entenem que els
antecedents, sobretot de l'ex regidor de la Policia Local no justifiquen una assignació
d'aquest tipus, veurem la tasca que desenvolupa a partir d'ara i llavors podríem
valorar-ho, però abans, aquest és el nostre posicionament.
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- senyor Piferrer: En els papers que tenim nosaltres, que hem trobat al portal de
transparència de l'ajuntament de l'any 2013, només n'hi ha una de dedicació parcial,
no sé si posteriorment s'havia regularitzat. I una mica en la lñinia del que deia el
representant de Ciutadans, nosaltres també de la mateixa manera que hem demanat
explicacions sobre això de la via pública, tampoc d'entrada veiem la necessitat que el
regidor que abans era de la Policia, ara tingui aquesta dedicació parcial, i per tant, en
el mateix sentit del vot del senyor Victor Girbal, nosaltres també ens abstindrem.
- senyor Fernandez: Dir que d'aquesta dedicació parcial farem un pla d'actuació. El
govern, en tot el tema de la via pública li vol donar importància, per tant, farem un pla
de treball concret per intentar també donar contingut a aquesta inquietud que el govern
també respecta.

Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza,
Mauri i Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i Baserba
(CiU) i el senyor Genover (Entesa), total tretze vots a favor.
Vots en contra: Cap
Abstencions: Els senyors Piferrer, Sabrià, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores
Massaguer i Tauste (ERC) i el senyor Girbal (C's), total vuit abstencions.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les vuit del
vespre. En dono fe.

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia XXX.
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