ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
PALAFRUGELL DEL DIA 25 D' AGOST DE 2015

DE

L'AJUNTAMENT

DE

Núm.: PLE2015/12
Dia i hora: 25/08/2015 19:30:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MANLLEU
Regidor Senyor XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidora Senyora MÒNICA TAUSTE VIVO
Regidor Senyor PAU LLADÓ I REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHÍ I AGUSTÍ
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
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
Assumptes
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
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3.- CONEIXEMENT PEL PLE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA.4.- 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.
5.- COMPTE GENERAL EXERCICI 2014. Aprovació
6.- EXECUCIÓ PRESSUPOST 2015 A 30 DE JUNY I INFORMES MOROSITAT
PRIMER I SEGON TRIMESTRE 2015. Informació
7.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT DE
CRÈDIT A CÀRREC DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ. Aprovació inicial
B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
8.- INFORMES.9.- 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 un terç 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:
- PLE2015/9 – Extraordinària, de 14/07/2015 19:30:00
- PLE2015/11 – Ordinària, de 28/07/2015 19:30:00
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte a l'efecte d'assabentat de les Resolucions dictades per l'Alcalde
durant els següents períodes:
-  Període comprès entre el 24 de juliol i el 20 d’agost de 2015, número en ordre
correlatiu creixent de la 1886/2015 a la 2066/2015.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
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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 1812/2015 de data 15 de juliol 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
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
a l’objecte d’interposar recurs d’apel·lació contra la sentència número 78/15, dictada
en data 13 d’abril de 2015 per la magistrada jutgessa del 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 pres en
sessió celebrada el 26 de setembre de 2008 i les seves ratificacions, pel que es
concedia llicència ambiental al Càmping La Siesta, sentència per la qual s’estimava el
recurs interposat per la part recurrent, decretant que no s’ajustava a dret l’acord
recorregut.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 1848/2015 de data 17 de juliol 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 Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 124/2015,
interposat per la societat LA MARINEDA 2014, S.L., contra l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona pres en sessió celebrada el 22 de gener de 2015,
per la qual es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Palafrugell.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 1850/2015 de data 17 de juliol 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 Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 117/2015,
interposat pels senyors/es ANNA, JOSEP ORIOL, MARTA i MONTSERRAT GALLART
ALSINA, contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona pres en
sessió celebrada el 22 de gener de 2015, pel qual es va aprovar definitivament el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 1851/2015 de data 17 de juliol 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 Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 122/2015,
interposat per la senyora MARIA TERESA GUIFREU BUENAVENTURA i les societats
AMPURDANESA DE DESARROLLOS TURÍSTICOS, S.L. i PARC COMERCIAL
PALAFRUGELL, S.L., contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
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pres en sessió celebrada el 22 de gener de 2015, pel qual es va aprovar definitivament
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 1856/2015 de data 21 de juliol 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
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 128/2015,
interposat per la societat MINERVA LA LATINA, S.L., contra l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona pres en sessió celebrada el 22 de gener de 2015, pel
qual es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Palafrugell.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 1857/2015 de data 21 de juliol 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
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 129/2015,
interposat pel senyor EDUARDO ROSA TRIAS i per les senyores HELENA ROSA
TRIAS i JOAQUINA TRIAS RUBIES, contra l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona pres en sessió celebrada el 22 de gener de 2015, pel qual es
va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 1862/2015 de data 21 de juliol 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
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu número 121/2015,
interposat pel senyor LLUÍS VENDRELL SALVIA, contra l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona pres en sessió celebrada el 22 de gener de 2015, pel
qual es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de
Palafrugell.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.
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4.- CONEIXEMENT PEL PLE DE 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 1900/2015: Formació del Gabinet de Relacions Ciutadanes i Consells de
Gestió.Primer.- Constituir el Gabinet de Relacions Ciutadanes i Consells de Gestió, que
tindrà com a missió coordinar l’actuació de l’ajuntament en l’àmbit de les relacions
ciutadanes i dels consells de gestió i participació, així com assessorar l’Alcaldia en
l’adopció de resolucions que hi siguin vinculades.
Aquest gabinet estarà integrat pels següents membres:
-

President: Juli Fernández Iruela
Vocals: Albert Gómez Casas, Vanesa Palacios Ruiz i Lluís Ros Colls.

Donaran assistència tècnica al gabinet la tècnica responsable de l’OAC i Administració
Electrònica, Sra. Lídia González, la tècnica de RH i Organització, Sra. Sílvia Esteva, i
el responsable de protocol, Sr. Narcís Mir.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones que formen part del gabinet i
donar-ne compte al primer Ple que es realitzi.

Número 1901/2015: Modificació del Règim de delegacions de competències de
caràcter general, en favor de la regidora Maria Teresa Frigola Borras.Primer.- Modificar la delegació d’atribucions efectuada a favor de la regidora Sra.
Maria Teresa Frigola Borràs, la qual, a partir de la data d’avui, ostentarà la delegació
general en matèria de Cultura.
Mantenir les demés condicions de la delegació en els termes de la resolució d’Alcaldia
número 2015/1538 de data 16 de juny.
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.
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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 de la regidora i
delegada, 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 afectada, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dins 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 alcalde manifestant que pel que fa a la creació del Gabinet de
Relacions Ciutadanes i Consells de Gestió, en aquest mandat s'intenta provar aquesta
fórmula, el mateix que hem fet amb el Gabinet de Seguretat Ciutadana, crear un
gabinet que ens permeti, no només la qüestió política, sinó també tècnica, amb tres
tècnics de la casa que formaran part d'aquest gabinet, per intentar millorar el que ha
de ser la relació amb les entitats, bàsicament amb les associacions de veïns i també
els Consells de Gestió i Participació. Entenem que és una fórmula nova, cal veure com
evoluciona i realment com som capaços d'implantar-ho. Tenim previst fer una primera
reunió la primera quinzena de setembre, primer per donar a conèixer l'òrgan, malgrat
que ja hem estat en contacte amb totes les entitats i tots tenen un correu electrònic
que estem rebent totes les aportacions, i la importància d'això és que pensem que
amb aquests tres tècnics de la casa segur que guanyarem, primer en quant a què els
acords que es prenguin en aquestes reunions seran acords que després permetrà ferne un seguiment i a més a més hi haurà una persona que serà l'encarregada de
fiscalitzar les diferents àrees afectades perquè les gestions i les peticions es facin.
I l'altra resolució fa referència a què hi havia una delegació expressa al que eren
relacions ciutadanes amb la persona de la regidora senyora Frigola, donat que aquest
cartipàs es va fer força abans que es formés el Consell Comarcal i en aquell moment
no hi havia coneixement que ella formés part del Consell Comarcal, donat que té una
responsabilitat, hem entès que segurament les hores que hi podria dedicar no eren les
que segurament la feina requeria i per això hem fet aquest canvi. L'atribució que tenia
ella de Relacions Ciutadanes no la tindrà, i en tot cas s'incorpora a aquest nou
organisme del Gabinet de Relacions Ciutadanes que pensem que és una prova i que
la idea és que funcioni millor, sobretot amb el tema dels Consells de Gestió perquè
hem vist que malgrat en l'anterior mandat es va fer aquesta proposta, segurament que
la comunicació i el nivell de relació amb els Consells, no amb tots ha sigut de la
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satisfacció que el govern volia, per tant aquesta és l'explicació política de les dues
resolucions que avui es posen en coneixement del Ple.
- senyor Piferrer: De fet, aquesta resolució de l'alcaldia en teníem coneixement perquè
vostès en varen fer àmplia difusió a la premsa i ja llavors en aquells moments i també
a la Comissió Informativa de dimarts passat vàrem mostrar la nostra perplexitat perquè
vostès quan varen presentar en el Ple tot l'equip de govern parlaven de molta
estabilitat i llavors, en menys d'un mes hi ha hagut aquests canvis de funcions
d'institució, no sé quina paraula dir-li, ens ha sorprès. L'excusa o l'argument aquest
que són vostè que això és degut a les noves atribucions que té al Consell Comarcal a
nosaltres no ens acaba de fer el pes, sobretot el que ens ha sorprès més també, és
que en aquest Gabinet que hi ha una part política, la persona que abans tenia la
responsabilitat de Relacions Ciutadanes i els Consells de Gestió ni hi sigui, ens ha
sorprès. Ens agradarà saber en els propers plens, intentarem preguntar-o si vostès
ens informen, de quin és el nou format que tindrà aquest Gabinet i quines
repercussions tindrà, a vegades a nosaltres ens dóna la sensació que quan no saben
que fer amb un regidor, vostès creen un Gabinet. De no tenir-ne cap en tenim dos
- senyor alcalde: Entenc que òbviament vostè no comparteixi aquestes resolucions,
però la justificació és només una, és que aquesta persona té unes atribucions en el
Consell Comarcal i entenem nosaltres que el tema de Relacions Ciutadanes, pels
regidors que hi han hagut, fins i tot quan abans hi havia el Regidor de districte o de
barris, requereix molta dedicació i entenc que la seva dedicació al Consell Comarcal
limitava el que era la dedicació pràcticament exclusiva amb una regidoria sola per fer
això i hem cregut oportú, aprofitant aquesta situació, crear aquest Gabinet. Jo els hi
demanaria, com a mínim, que ens donin un trimestres, la nostra idea és convocar al
setembre una primera reunió amb totes les entitats i consells, començar a planificar les
diferents reunions amb tots els Consells de Gestió, perquè primer caldrà recomposar
la composició dels Consells de Gestió perquè s'han de fer nomenaments per mandat,
per tant les associacions hauran de nomenar els seus representants i els demanaria
que ens deixin un trimestre per veure com evoluciona. Nosaltres som els primers
interessats i crec que això vostès també ho comparteixen, que aquests òrgans
funcionin. Perquè és veritat que els Consells de Gestió va ser una iniciativa de
l'anterior govern, amb una voluntat clara que crec que compartim tots, que és ser
capaços d'apropar l'Ajuntament als nuclis urbans, però ja hem reconegut nosaltres que
aquesta proposta de l'anterior mandat no ha funcionat com voldríem nosaltres i això és
obvi, ho diem nosaltres i ho diuen les entitats.
Què volem fer?, volem intentar fer un passet més, perquè el que em vist que fallava en
l'anterior mandat, segurament era que la connexió entre els acords que es prenien a
les reunions i l'execució no arribava, volem que això arribi, per tant jo us demanaria,
com a mínim, que ens deixeu aquest trimestre per veure com som capaços d'intentar
com aquesta nova eina ens ajuda a assolir l'objectiu, que és intentar aprovar la gestió
municipals als nuclis urbans, sobretot a aquells que fins i tot tenen un cert sentiment
d'autonomia de gestió. M'estic referint bàsicament molt als Consells de Gestió i
Participació de Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu, també això afecta als barris del
municipi, però crec que aquests quatre nuclis són els que històricament han tingut més
necessitat d'autogestió i per tant, tampoc descartem que ens els pressupostos que
estem treballant tinguem partides concretes per cada un d'aquests nuclis, perquè
puguin fer una certa autogestió, una partida econòmica en relació a partides que
afectin a aquell nucli. Per tant, volem fer un passet més per veure si som capaços que
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això funcioni. Jo els hi demanaria que ens donin aquest trimestre per veure si això
realment arriba a bon port.
- senyor Piferrer: Sí, de fet la meva intervenció ja ha acabat així, que esperarem un
temps per acabar de fer la valoració, nosaltres no hem dit que hi estiguéssim en
contra, hem dit que ens ha sorprès, i la seva explicació, que podria ser molt coherent,
però hauria sigut molt més coherent si aquest Gabinet, en comptes de presentar-lo
ara, ho hagués fet el dia que es va presentar el cartipàs. La nostra sorpresa no ens la
traurà pas per moltes explicacions que ens doni, però si aquesta explicació, que és
coherent, l'hagués fet aquell dia, ens hauria semblat encara molt més coherent, perquè
vostè estava tant preocupat amb els Consells de Gestió, que està preocupat vostè, els
Consells i nosaltres, perquè això en el debat ja vàrem coincidir amb que no
funcionaven, ens hauria semblat molt més correcte que el dia que es va fer l'explicació
de com s'organitzava el govern, ja hi hagués hagut aquest Gabinet.
- senyor alcalde: Jo crec que li he explicat sobradament la proposta, en qualsevol cas
aquest punt és per donar-ne coneixement.0

Votació:
Sotmesa a consideració dels assistents, aquests es donen per assabentats de les
resolucions de l'alcaldia número 1900 i 1901/2015.

5.- COMPTE GENERAL EXERCICI 2014. Aprovació
Relació de fets:
Vist l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici de 2014 format per la
Intervenció de Fons.
Vist l’informe de la Comissió Especial de Comptes de data 21 de juliol de 2015.
Atès que durant el termini d’exposició al públic, de l’esmentat compte, obert per anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 141 de 23 de juliol de 2015, no
s’han presentat reclamacions.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar en tot el seu contingut el compte general corresponent a l’exercici de
2014 d’acord amb les dades que figuren en l’expedient.
Segon.- Remetre el present acord a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el
que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’article 9 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que aquest expedient, bàsicament és formal, es
tracta de comprovar que l'execució pressupostària de 2014 s'ajusta als paràmetres
que marca la Llei. No hi ha hagut cap mena de reclamació ni d'al.legació, per tant això
és un formulisme per aprovar-lo i poder-lo remetre als organismes que pertoca,
sobretot la Sindicatura de Comptes.
- senyor Piferrer: Nosaltres el mes de març ja vàrem donar la nostra opinió i ja ens
vàrem posicionar
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER SUPLEMENT DE
CRÈDIT A CÀRREC DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ. Aprovació inicial
Relació de fets:
Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació
pressupostària consistent en suplement de crèdits mitjançant baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 d’agost de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per generació d’ingressos,
d’acord amb el següent resum:
Suplement de crèdits
Crèdits
Descripció
totals
Modificació
Tancament
anella
1500 61947 circumval·lació
95.422,05 150.647,00
Rehabilitació
edifici
1510 622030 Energia
440.965,12 150.647,00
301.294,00

Org. Pro.
21
21

Eco.

Crèdit final
246.069,05
591.612,12

Fons de finançament: baixes per anul·lació

Org. Pro.
20

Eco.

Descripció
Millora urbana
2310 61908 carrer Carrilet

Crèdits
totals
Reducció
del 1.492.546,2
8
-301.294,00

Crèdit final
1.191.252,2
8

Segon- Modificar la destinació dels següents ingressos amb caràcter afectat a les
inversions previst a l’annex d’inversions del Pressupost de l’Ajuntament 2015 i a
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l’expedient d’incorporació de l’excés de finançament de la liquidació del pressupost
2014, d’acord amb el següent detall:
Situació inicial:

Org. Pro.
21
21
20

Eco.

Fons
Fons
subvencions subvencions
Diputació 2014
Diputació 2015

Descripció
Tancament
anella
1500 61947 circumval·lació
0,00
Rehabilitació
edifici
1510 622030 Energia
80.000,00
Millora urbana del
2310 61908 carrer Carrilet
150.647,00

0,00
0,00
150.647,00

Situació final:

Org. Pro.
21
21
20

Eco.

Descripció
Tancament
anella
1500 61947 circumval·lació
Rehabilitació
edifici
1510 622030 Energia
Millora urbana del
2310 61908 carrer Carrilet

Fons subvencions Fons subvencions
Diputació 2014
Diputació 2015
0,00

150.647,00

230.647,00

0,00

0,00

0,00

Tercer.-De conformitat amb el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.
Quart.- Donar trasllat, segons l’establert a l’article 29.2 del Reial Decret 1463/2007, del
present acord a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals
del Ministeri d’Economia i Hisenda

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que aquesta modificació pressupostària afecta
bàsicament a inversions, aquí només explicar que el que fem és que la font de
finançament és una baixa de 301.000 euros que és la millora del carrer del Carrilet,
perquè entenem nosaltres que en aquests moments estem fent el projecte i que
difícilment podrà executar-se durant l'any 2016. En relació al Pla de Barris, tots sabeu
que en aquests moments estem executant molt poc a poc, perquè el que executem no
ho cobrem i a més tampoc es reconeix la despesa, tenim el problema que si anem
avançant moltíssim ens podem trobar que tinguem problemes de tresoreria que ara no
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tenim ,per tant, el projecte s'està fent, però preveiem que l'any 2016 no s'executarà i
com que son subvencions que venien de la Diputació i que la seva justificació tenia
uns terminis, era bo assignar-los a altres partides, que ens permet justificar el que és
la subvenció i per tant, estaríem complint normativa.
Complementem bàsicament dues inversions que tenim voluntat clara d'executar-les,
una part va a la rehabilitació de l'edifici de l'Energia perquè aquesta obra ja està
executada i per tant podem justificar-la. Posem més recursos aquí,que ens permetrà
que amb aquests recursos i la baixa que hi ha hagut en l'adjudicació, afrontar l'any
2016 la segona fase d'aquell edifici. Per tant, la voluntat és que amb els recursos que
hi posem, que ens permet justificar, més la baixa que hi ha hagut, poder intentar
afrontar la segona fase d'aquest edifici, que com tots sabeu la seva execució s'ha
allargat en el temps força més del que tots haguéssim volgut.
La segona part que suplementem també, és el tancament de l'anella de
circumval·lació, que és una obra que el govern vol fer l'any vinent, Begur ja ha fet
l'aprovació provisional, està Urbanisme, la previsió que hi ha és que la Comissió
d'Urbanisme el mes d'octubre ho aprovi de forma definitiva, i de seguida que s'aprovi
de forma definitiva, el projecte s'està redactant, la idea seria intentar executar
aquestes obres l'any 2016, i per tant tindrem ja aquests recursos acumulats per, com a
mínim, tenir ja una part de finançament que caldrà, òbviament, completar-lo de cares
al pressupost, perquè s'ha de tenir en compte que també hi ha una part
d'indemnitzacions fruit del conveni que hi ha amb Begur, i de les que també es fa
càrrec l'Ajuntament de Palafrugell.
Per tant, aquesta és la modificació que en aquest moment el govern presenta per
intentar, sobretot, que aquestes subvencions de la Diputació puguin complir la
normativa de terminis, i també donar dues partides que entenem que en aquests
moments també són prioritàries.
- senyor Sabrià: Només per demostrar el nostre suport, ens sembla que tant una com
l'altra són dues obres importants. Pel que fa al tancament de l'anella de
circumval·lació, encara que aquí estiguem parlant només de la part econòmica, sí que
agrairem que se'ns vagi informant de l'evolució del projecte, ens sembla fonamental
aquest tancament però també és una zona molt senzilla i per tant hi hem d'actuar amb
molta cura. No sé si d'aquest calendari que ens feia podem ajustar alguna cosa més,
si ens fa pot que les expropiacions ens ho allarguin?, tota aquesta per ens interessa,
òbviament ens sembla bé i tots ens hi hem trobat d'haver de moure partides per
aconseguir salvar ajuts, i en aquest cas són diners que es queden a Palafrugell i
també ho valorem positivament. Nosaltres hi votarem a favor per la importància
d'ambdues obres i sí que ens agradaria si ens pot ajustar una mica més la informació
sobre el calendari de la circumval·lació
- senyor alcalde: En tot cas, en la propera Comissió Informativa d'Urbanisme ho
posem com un punt d'informació de tot el que tenim. Dir que la feina està molt
avançada perquè ja l'anterior alcalde de Begur, en el moment en què va començar a
gestionar la modificació del Pla General, ja va intentar que les afectacions fossin les
mínimes possibles i fins i tot hi va haver un últim canvi per intentar no afectar un pou
que hi havia. Està força consensuat amb els veïns, fins i tot l'import. En qualsevol cas
el que faré serà que Serveis Tècnics, en la propera Comissió d'Urbanisme, donin tota
la informació que tenim.
Agrair el seu vot favorable.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

7.- EXECUCIÓ PRESSUPOST 2015 A 30 DE JUNY I INFORMES MOROSITAT
PRIMER I SEGON TRIMESTRE 2015. Informació
Relació de fets:
Vist l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals , que diu textualment:
“La Intervencióla entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la
presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la
tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto
y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca”
Vista la disposició addicional segona de les Bases d’Execució del Pressupost
aprovades pel Ple de la corporació en data 19 de novembre de 2014, que estableix
que la informació a remetre al Ple haurà de contenir la següent informació:
D’acord amb l’establert a l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, abans de la
finalització de cada semestre natural es remetrà al Ple informació referent a
1. Execució pressupost de despeses corrents, que contindrà per cada aplicació
pressupostària:
a. Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius
b. Les despeses compromeses
c. Les obligacions reconegudes netes
d. Els pagaments realitzats
2. Execució pressupost d’ingressos corrents, que contindrà per cada aplicació
pressupostària:
a. Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives
b. Els drets reconeguts nets. La recaptació neta
3. Els moviments i la situació de la tresoreria.
S’incorporarà com a annex els informes i relacions referents a la llei 15/2010 previstes
a l’article 18.14 i 18.15 de les present Bases..
Atès que d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost procedéix remetre la
información per semestres complerts .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar compte al Ple de la Corporació de l'estat d'execució del Pressupost municipal a
data 30 de juny de 2015 i dels informes de morositat del 1r i 2n trimestre de 2015
d'acord amb l'establert a l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i dels terminis de
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pagament segons es preveu a l'article 4t de la Llei 15/2010.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde que aquest és un tràmit que la Llei ens obliga, fer una foto
fixa de l'execució pressupostària a 30 de juny, dir que de les dades que hi ha en
l'informe d'Intervenció no hi ha cap element que posi sobre la taula preocupació a
nivell de gestió ordinària. És obvi que les obligacions reconegudes a 30 de juny són de
13 milions i els drets reconeguts són de 24 milions, però és perquè el comportament
és molt diferent. Els drets reconeguts s'aproven el moment en què s'aprova el Padró,
mentre que les despeses s'aproven a mesura que es van executant, per tant, es van
aprovant cada més, mentre que els ingressos és quan s'aprova el Padró, per això hi
ha aquest diferencial entre obligacions reconegudes a 30 de juny, de 13 milions i drets
reconeguts de 24 milions.
Cal dir que en aquest cas, el que és el nivell d'ingressos, el comportament està molt en
la línia del que són les previsions inicials del pressupost, en la línia que ha tingut
sempre aquest ajuntament d'intentar ajustar al màxim la previsió inicial que es fa amb
el que són les execucions definitives. També tenim en compte que en aquest cas de
l'IBI el comportament és molt i molt bo, superior a la previsió inicial, però hi ha una
petita incidència que caldrà veure quina és l'afectació. Més o menys està quantificada
però és que amb el nou POUM que hem aprovat, això pot tenir alguna incidència a
nivell d'alguns rebuts cadastrals, i també s'ha canviat la normativa i alguns dels que
ara són urbans passaran a ser sòl rústic, per tant, això pot tenir alguna incidència, però
en qualsevol cas la quantificació està controlada i no ha de tenir cal afectació
important.
Cal dir que l'Impost del Valor dels Terrenys, el que són les plus vàlues, el
comportament és extraordinàriament bo en relació a la previsió inicial, tenim ja drets
reconeguts per més del 95%, la previsió inicial, i encara faltes sis mesos per executar i
ja hi ha el 95% de la previsió inicial. Vehicles de tracció mecànica, el padró és similar a
les previsions que hi havia, Participació de tribus de l'Estat també hi ha una millora
malgrat que aquí cal deixar molt clar que al 2013 s'ha fet la liquidació definitiva i surt
un saldo negatiu de 257.000 euros, uns diners que hem de tornar perquè hem cobrat
de més en relació a la previsió inicial. Cal dir que com que en aquest Ajuntament
complim tots els ratis que hi ha de morositat i estabilitat, tornar aquests diners ho
podem fer en cinc o set anys a partir del 2016, per tant, seran diners que es deixaran
de restar de l'aportació però en qualsevol cas no implica una aportació directa de cop
de 257.000 euros.
I les reduccions de subvencions de la Generalitat i altres organismes s'han produït
però ja estaven previstes en el pressupost, per tant, no hi ha cap novetat en relació a
les menys subvencions, perquè ja en el pressupost ja es va tenir en compte que
aquestes no hi serien.
De despeses, dir que el nivell d'execució també és correcte. Despeses de personal, a
30 de juny estàvem al 49% d'execució, per tant aquí només cal deixar molt clar que
hem de seguir igual, amb el mateix rigor, sobretot per les despeses extraordinàries,
com poden ser les hores extraordinàries, no podem abaixar la guàrdia. A 30 de juny
teníem el 49%, però això també implica que hi ha d'haver un control molt estricte, com
el que hi ha, de les hores extraordinàries. Per tant, si això es comporta com ara, la
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previsió del capítol 1 seria que l'execució final sigui molt similar a la final.
A nivell de despeses corrents i béns i serveis, també el nivell d'execució és del 45%,
hem hagut de fer front a alguna despesa extraordinària que ha sigut fruit del conveni
que varem fer pel tema del carrer Sard, que aquesta previsió no era al pressupost i
vàrem haver-lo de modificar per compensar els menys habitatges que podia fer, però
això òbviament ja està contemplat. I cal destacar també que a 30 de de juny, la
despesa reconeguda d'inversions era d'1.214.000 euros.
Tresoreria, estem pagant per sota de30 dies, estem complint la Llei de morositat i a
nivell de la resta de Patronats, dir que el Museu del Suro, a 30 de juny els ingressos
superen les despeses, l'Ajuntament ja ha fet l'aportació del 50% que li pertoca. L'IPEP
a 3' de juny presenta superàvit, l'Ajuntament també ha fet la transferència del 50%.
Esports a 30 de juny, els ingressos són superiors a les despeses i no es preveu,
d'entrada, que tinguin problemes de tancament, en el Patronat d'Esports sabem tots
que tenim un Pla específic de seguiment concret pel Patronat, perquè vàrem tenir
aquell diferencial de fa dos anys i això fa que no baixem la guàrdia, però l'any passat
ja va tancar amb superàvit i romanen positiu, i aquest any els ingressos són superiors
a les depeses. I l'Institut de Mitjans de Comunicació, a 30 de juny també té superàvit i
hem fet la transferència del 50% que li pertoca.
Per tant, d'aquestes dades es desprenen que la situació econòmica de l'Ajuntament és
bona, que no hi ha una desviació que requereixi fer cap actuació extraordinària de
cares a final d'any, per tant el que s'aconsella és que seguim amb un nivell d'execució
similar, rigorosa i estar molt a sobre de qualsevol actuació que pugui ser
extraordinària.
- senyor Sabrià: Només per dir que ens hem llegit l'informe, que és una mica el que
també ens ha explicat vostè, que ens sembla que no hi ha elements destacables i, en
tot cas, l'únic element que ja ens hi havíem trobat, crec, els anys 2007 i 2008, que és
aquest retorn o aquest import per sobre en el cas de la participació de tributs de l'Estat
i aquests diners a retornar, en tot cas això tampoc depèn de nosaltres ja que ho fan
sobre previsió. Per tant, nosaltres ens donem per informats.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

8.- INFORMES:No n'hi ha.

9.- PRECS I PREGUNTES.El senyor alcalde manifesta que hi havia dues preguntes del Ple anterior, pendents de
contestar, una en relació a les places de discapacitats i una altra, que en tot cas no cal
contestar perquè la va demanar el senyor Girbal i li contestem quan ell hi sigui. Pel que
fa a la pregunta que va fer el senyor Jaume Palahí, el regidor té la paraula.
- senyor Pujol: En aquests moments tenim nou places d'estacionament
personalitzades i el Cap de la Policia està gestionant el protocol del funcionament, com
s'atorgaran les places, la revisi´`o de les altres places que hi ha. Està en marxa, s'està
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fent, de seguida que el tinguem fet els hi farem arribar.
- senyor Palahí: El que fa el seguiment i el que farà el protocol...
- senyor Pujol: El tècnic que està fent el protocol és el Cap de la Policia.
- senyor Palahí: Molt bé, doncs els hi preguem que quan el tinguin fet en els passin.
- senyor Piferrer: No havíem previst fer preguntes perquè a la Comissió Informativa
varen informar sobre la problemàtica que hi ha hagut en el contracte d'escombraries i
ens pensàvem que l'informe aquest també es llegiria aquí, que es comentaria aquí i es
donaria alguna explicació més política, de quina és la posició i ens ha sorprès una
mica que no hi fos.
- senyor alcalde: L'informe del recurs?
- senyor Piferrer: Sí, que hi ha hagut una al·legació, que el contracte d'escombraries
encara no es pot executar.
- senyor alcalde: No pot entrar en vigor, són dos mesos que té l'òrgan de contractació
per resoldre. Hi hagués pogut haver informe en el plenari però entenc que si es va
donar informació a la Comissió informativa, en principi no ha de passar pel Ple, en tot
cas ara s'ha d'esperar que passin aquests dos mesos perquè fins que no passi aquest
termini, encara que l'empresa volgués començar el servei no podria ser. Fins i tot quan
varem fer l'aprovació del Ple nosaltres ja varem intruir que passaria això, per això ho
vàrem fer el més ràpid possible per intentar que la resolució arribi a finals d'octubre i el
mes de novembre el servei sigui operatiu, esperem que no ens tombin res.
- senyor Piferrer: Ho dèiem sobretot perquè depèn de quines notícies hi ha a l'equip de
govern, s'hi dóna molta publicitat, i depèn de quines altres no se n'hi dóna gaire, i
estàvem convençuts que avui seria un dels punts que sortiria aquí i nosaltres podríem
acabar d'expressar que estem preocupats, creiem que tot el que fa referència a aquest
contracte d'escombrarie hi ha hagut una pèssima gestió, perquè si no ho tenim mal
entès aquest contracte d'escombraries va caducar ja l'any 2012, ja hauria d'estar fet.
L'any 2013 es va retirar el plec de condicions, el 2014 nosaltres varem presentar una
proposta, com a grup d'Esquerra Republicana, per intentar buscar una solució, que
seria un contracte de quatre anys en el qual es va dir que de cap de les maneres
perquè havia d'estar aprovar ja perquè hi havia una gran necessitat a la població de
què hi hagués el contracte d'escombraries, fins i tot s'havia parlat que no s'aprovaria
fins passades les eleccions. Llavors van passant any i ens trobem l'any 2015,
segurament arribarem al 2016, que encara anar prorrogant el contracte
d'escombraries. La nostra opinió, torno a repetir, és que creiem que ha sigut, en
general, no pel que fa a aquestes al·legacions, ja en vàrem parlar a la Comissió
Informativa, entenem que aquestes al·legacions s'han fet per la mesa de contractació,
és una qüestió més tècnicaue a la Comissió en vàrem estar parlant i varem dir que no
entraríem en les qqqüestionsècniques i entenem que l'empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, que per cert vàrem demanar si ens podien fer arribar les
alal·legacions encara no les tenim a la bústia, entenem que aquesta emempresaé tota
la facultat de poder presentar aquestes al.legacions i ja sabem que obligatòriament en
el moment de presentar-les queda en suspens el contracte. Però no ens queixem
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d'aquests dos, tres o quatre mesos que puguem estar parats, si l'òrgan competent no
dóna recurs a les al.legacions, si dóna recurs a les al.legacions després ja parlarem.
La nostra preocupació és que això ja va començar l'any 2012.
- senyor alcalde: Bé, jo en tot cas, comparteixo la seva preocupació, en qualsevol cas
el que no comparteixo és que això sigui una mala gestió, perquè en tot cas, hauríem
de mirar el que està passant pràcticament al 80% dels ajuntaments de tot Catalunya
que inicien processos d'aquests tipus, perquè aquí hi ha un element de fons i és que
aquest òrgan de contractació hauria també de tenir una part consultiva prèvia, així com
es va aprovar aquest òrgan en el Parlament de Catalunya, i potser no estaríem com
estem ara, que només actua com a condició resolutiva quan hi ha recurs, fins i tot si es
fa alguna gestió per demanar consultes et contesten que ells no responen consultes,
responen recursos concrets. Segurament que si aquest òrgan, en el seu moment,
tingués una part també consultiva, moltes coses que han passat, no només a
Palafrugell sinó en molts municipis, no haurien passat.
En qualsevol cas, és veritat que a nosaltres ens preocupa i per això precisament hem
volgut fer l'adjudicació el més ràpid possible, cal dir que hi havia un recurs previ
interposat contra el plec de condicions que ja l'han perdut, per tant, en principi ara com
que és un recurs contra la mesa de contractació, és molt difícil, encara que no hi ha
res impossible, perquè jo tampoc voldria posar aquí la ma al foc i dir que no es
preocupin, no, perquè en el moment que hi ha un recurs pel mig i hi ha un òrgan de
juristes que han de decidir, potser alguna cosa se'ns escapa, però tenint en compte
que sobre el plec de condicions la resolució va ser negativa cap els interessos de
Fomento, en principi tot apunta que contra la Mesa de contractació aquest recurs
tindrà més dificultats de prosperar, però la preocupació la compartim, senyor Piferrer.
Aquest govern i aquest alcalde està preocupat perquè aquest és el contracte més
important que ha fet mai aquest Ajuntament, en quant a import i en quant a sensibilitat
del servei que es presta i per tant el que volem és que això s'iniciï el més aviat
possible.
Vostè ha dit que varen fer una proposta, i és veritat, però la de quatre anys,
pràcticament tothom, no era una qüestió només política, és que fins i tot tècnicament
era inviable fer un contracte per quatre anys, per aquests imports i per aquestes
quantitats que es feien, i que el retorn de l'amortització, una vegada acabats els quatre
anys, ningú garantia que la futura empresa concessionària es fes càrrec del que
quedava per amortitzar, per tant, era un tema més que polític, tècnic, perquè ja dic,
avui a nosaltres aquí no hem informa perquè pensàvem que hi havia la comissió per
informar, en tot cas, les al·legacions si vostè no les té a l'expedient hi son i en
qualsevol moment vostè pot consultar qualsevol expedient sempre que li demani al
secretari, aquesta alcaldia mai ha limitat cap accés a la informació a cap regidor ni
pensa fer-ho mentre jo sigui alcalde.
- senyor Piferrer: Molt breu, només respecte a aquest contracte de quatre anys, només
era per posar en coneixement la nostra preocupació pel fet aquest. A nosaltres ens
agradaria ser d'aquest percentatge de poblacions que han fet bé el plec, que ja el
tenen aprovat, i que si estiguéssim parlant d'un any, segurament estaria més a favor
de vostè perquè és normal en aquests contractes tant importants que estiguéssim un
any, però estem parlant de quatre anys.
- senyor alcalde: El contracte es va acabar l'any 2012, els treballs els varen començar
vostès en l'anterior mandat, que ja se sabia que no es podria acabar l'any 2012, varem
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recuperar gran part de la feina que vostès varen fer. El contracte segurament que si
parléssim amb el senyor company, Màrius Lledó, sap que té una complexitat molt
important, i ens hem trobat que a més a més hi ha una empresa que li costa assumir
que després de 25 anys hi una altra empresa que fa millors ofertes, i demanaria a
Fomento que el mateix interès que posa en impugnar això, el posés en renovar el
conveni col·lectiu dels treballadors, que fa dos mesos que han fet la plataforma i no
han obtingut resposta i això serà un problema afegit que tindrà l'Ajuntament quan se li
adjudiqui a l'empresa nova, amb un conveni caducat i sense renovar, serà un
problema afegit que tindrem, que a mi m'agradaria també que fomento posés el mateix
interès que posa en això, també en l'altre.
- senyor Palahí: Jo voldria fer un prec al senyor alcalde i a l¡equip de govern, els hi
demanaria que fossin valents, els hi demanaria que acceptessin les resolucions
d'aquest Ple i que posessin l'estelada a la façana de l'Ajuntament, tal com es va dir en
l'últim Ple, com a mínim abans del dia 11 de setembre. Els hi demanaria que fossin
valents i que no s'excusessin en dir que ja ho faran, potser..., quan siguem
independents ja en parlarem..., és a dir, tots aquests potsers. Si ens ve una resolució
del Jutjat dient que s'ha de treure, la traurem, a desgana alguns, amb ganes alguns
altres però ja es traurà, però almenys que aquest poble no sigui diferent dels demès
amb raó de que quan en el Ple es digui una cosa, es passi aquesta resolució per allà
on.....
- senyor alcalde: És un prec, per tant el govern agafa aquest prec i en tot cas li donarà
el curs que cregui oportú.

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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