ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
PALAFRUGELL DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015

DE

L'AJUNTAMENT

DE

Núm.: PLE2015/14
Dia i hora: 29/09/2015 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
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 JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MANLLEU
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidora Senyora MÒNICA TAUSTE VIVO
Regidor Senyor PAU LLADÓ I REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHÍ I AGUSTÍ
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala Ple de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Ordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
A) PART RESOLUTÒRIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- Coneixement.3.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE
SETEMBRE DE 2015, PER CONSTITUIR LA COMISSIÓ MIXTA PER A LA
PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DE LES FESTES DE PRIMAVERA I CARROUSSEL
COSTA BRAVA SL.- Aprovació.A.1 ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR,
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PRESSUPOST I HISENDA
4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals i d’advocat. b) Nomenament per comparèixer i personar-se
l’Ajuntament davant de jutjats. c) Altres.5.- REGISTRE D'ENS PARTICIPATS.- Modificació.6.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL TAXI.- Aprovació inicial.7.- REGULARITZACIÓ DE LA CESSIÓ DELS TERRENYS DE L’IES FREDERIC
MARTÍ CARRERAS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA.- Aprovació.8.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC I MANTENIMENT DE
SEMÀFORS.- Pròrroga extraordinària del servei.9.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE RETIRADA,
TRASLLAT, IMMOBILITZACIÓ I DIPÒSIT DE VEHICLES.- Pròrroga extraordinària del
servei.10.- PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL LOT 3
SIGNAT AMB L'EMPRESA EULEN, SA.- Aprovació
11.- PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL LOTS 1 I 2
SIGNAT AMB L'EMPRESA GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EI,
SCCL.- Aprovació
12.-CREACIÓ DEL FITXER DE VOLUNTARIS I DE MODIFICACIÓ DEL FITXER
REGISTRE D’INTERESSOS REGIDORS.- Aprovació.13.- CONCESSIÓ BONIFICACIÓ ICIO PER OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O
UTILITAT MUNICIPAL. Aprovació
14.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA CONSISTENT SUPLEMENT DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI IMITJANÇANT BAIXES PER ANUL·LACIÓ DEL PRESSUPOST
D'INVERSIONS 2015.- Aprovació inicial
15.- RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOREA CONTRA ACORD DEL PLE
DE DATA 28 D'ABRIL DE 2015. Desestimació
16.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN SUPLEMENT DE CRÈDIT
I CRÈDIT EXTRAORDINARI A CÀRREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA I
BAIXES PER ANUL·LACIÓ. Aprovació inicial
17.SOL·LICITUD
FRACCIONAMENT
REINTEGRAMENT
PARTICIPACIÓ
DEFINITIVA TRIBUTS DE L'ESTAT DE L'ANY 2013. Aprovació
A.2) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
18.- SENTÈNCIES. Coneixement.19.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU
a2.6, CARRERS TORDERA – EL SALVADOR, A TAMARIU. Aprovació inicial.20.- CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR LLUÍS VENDRELL SALVIA, PER A LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL
CAMÍ PÚBLIC DE LA CALA DEL CAU MITJANÇANT UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM I LA SEVA CONSEQÜENT PLASMACIÓ A L’INVENTARI DE CAMINS
MUNICIPALS DE PALAFRUGELL. Aprovació inicial.21.- DECLARACIÓ DE PARCEL•LA SOBRERA EN RELACIÓ A UN SOBRANT DE VIA
PÚBLICA SITUAT AL CARRER D’AMADEO VIVES, A LLAFRANC. DESAFECTACIÓ i
IMMATRICULACIÓ. Aprovació.
A.3) COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
22.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ
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REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.Aprovació.B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
23.- INFORMES.24.- PRECS I PREGUNTES.Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en 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:
•
•

PLE 2015/12 Ordinària 25/08/2015
PLE 2015/13 Extraordinària 29/08/2015

Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA
Es dóna compte a l'efecte d'assabentat de les Resolucions dictades per l'Alcalde
durant els següents períodes:
- Període comprès entre el 21 d’agost i el 24 de setembre de 2015, número en
ordre correlatiu creixent de la 2067/2015 a la 2313/2015.

3.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE
SETEMBRE DE 2015, PER A CONSTITUIR LA COMISSIÓ MIXTA PER A LA
PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DE LES FESTES DE PRIMAVERA I CARROUSSEL
COSTA BRAVA 2016.-Aprovació.Relació de fets:
Atès que la Junta de Govern Local del dia 17 de setembre de 2015 va constituir la
Comissió Mixta per a la programació i gestió de les Festes de Primavera i del
Carroussel Costa Brava 2016.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Ratificar l'acord de Junta de Govern Local del dia 17 de setembre de 2015,
que textualment diu així:
Les Festes de Primavera són una de les festes més característiques i populars de
Palafrugell, en les quals el Carroussel Costa Brava hi pren un protagonisme
indubtable.
L’edició de les Festes i el Carroussel Costa Brava corresponent a l’any 2015 es va
programar, gestionar i coordinar des de les àrees de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament, amb la col·laboració necessària i imprescindible dels membres de
l'Associació de Carrossaires i membres de diferents èpoques del Grup Festes de
Primavera.
En aquest sentit, el model de gestió de les Festes de Primavera i del Carroussel 2015
ha estat suficientment reeixit com perquè, amb les modificacions i millores
necessàries, pugui ésser el model de funcionament més òptim per a la gestió de
l’esdeveniment.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Constituir la Comissió Mixta per a la programació i gestió de les Festes de
Primavera i del Carroussel Costa Brava 2016.
Essent les seves funcions:
•
Proposar la programació de les activitats de les Festes de Primavera
•
Revisar i posar al dia les bases del Carroussel Costa Brava
•
Gestionar i portar a terme totes les activitats necessàries per al
desenvolupament Carroussel Costa Brava
•
Proposar i gestionar el jurat del Carroussel Costa Brava
•
Establir un calendari de treball de la pròpia Comissió
Es proposa que la Comissió Mixta la constitueixin els següents membres:
• Juli Fernández, alcalde
• Àrea de Cultura: Maria Teresa Frigola, regidora de Cultura; Gerard Prohias,
cap de l’Àrea de Cultura; Francesc Bujer, que actuarà com a secretari de
l’esmentada comissió
• Àrea de Joventut: Marta Baserba, regidora de Joventut; Jordi Ramisa, cap de
l’Àrea de Joventut
• Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell: Albert Gómez, regidor de
Promoció Econòmica; Narcís Ferrer, gerent de l’IPEP
• Un membre a proposta dels grups municipals de l’oposició
• Quatre membres antics del Grup de Festes de Primavera col·laboradors a les
Festes de Primavera 2015
• Dos membres delegats per l’Associació de Carrossaires
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones que en formen part.
Tercer.- Ratificar pel Ple la constitució de l’esmentada comissió.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Baserba manifestant que l'edició de les Festes de Primavera de
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l'any 2014 i del Carrousel Costa Brava, va ser gestionat des de les àrees de Cultura i
de Joventut amb l'ajut d'un grup de voluntaris de les diferents èpoques del Grup de
Festes de Primavera i de l'Associació de Carrossaires. Aquest sistema va ser valorat
molt positivament i am les modificacions i millores necessàries per donar més
notorietat a les Festes i fer-les créixer, creem aquesta comissió mixta per la
programació i gestió de les Festes i del Carroussel Costa Brava. Per tant, per tal de
donar més visibilitat a les Festes, s'incorpora a la Comissió l'IPEP que donarà més
difusió dels actes i del Carroussel, que essent el Carnaval de Carnavals, és el
protagonista indiscutible amb carrosses amb un alt valor artístic i amb colles capaces
de mobilitzar centenars de persones per l'ocasió. Som i hem de seguir essent el
carnaval de referència.
- senyor Sabrià: Només per dir que donarem suport a la proposta però que sí que ens
agradaria saber o entendre si aquesta és una proposta per aquest any i per tant ens
vàrem trobar amb una situació molt complexa l'any passat i es va solventar de la
manera que es va poder i la idea era retornar les Festes al poble que és d'on
sorgeixen, i finalment la proposta per aquest any no va per aquí sinó que és una
institucionalització de les Festes de Primavera, que per tant això suposo un canvi del
tot transcendent. La nostra pregunta és si aquesta és una solució per aquest any o és
la institucionalització definitiva de les Festes de Primavera, i per tant la seva direcció
des de l'ajuntament, malgrat hi continuï implicat un equip de persones que venen de
l'organització d'anteriors festes.
- senyora Baserba: En principi és a llarg termini aquesta solució, també els voluntaris
valorem molt positivament aquest format perquè la gestió tècnica i administrativa va
per compte de l'Ajuntament, per tant els hi facilita molt les coses i ells es poden
dedicar a donar suport de voluntaris a l'acte.
- senyor Sabrià: Torno a repetir, a nosaltres ens genera més dubtes, si ens digués que
és un suport administratiu però la programació i la proposta, ens ens sembla que hi ha
més un consell de savis que donen un cop de ma que no pas que torni a manar les
Festes de Primavera des de la ciutadania, que a nosaltres ens semblaria que és la
proposta més coherent i la que hauríem d'intentar recuperar a llarg termini, malgrat
que tots hem patit les dificultat de què això sigui d'aquesta manera. Per tant, la
recomanació des d'Esquerra Republicana és que entenem que aquest any es pugui fer
d'aquesta manera però que l'objectiu a llarg termini hauria de ser recuperar unes
festes que son del poble i per al poble i que haurien de sortir de la mateixa ciutadania i
no pas des d'una organització de l'Ajuntament, encara que sigui assessorada i
consensuada.
- senyor alcalde: Jo crec, senyor Sabrià, que estem dient el mateix. La regidora ha dit
que és una proposta a mig o llarg termini, perquè entenem que en aquests moments
és l'única manera d'intentar consolidar que les festes em facin, malgrat això, si durant
aquest termini que es comença a treballar, hi ha un grup de gent, al voltant del grup de
festes o no, que realment es vegi capaç de tirar endavant, l'Ajuntament hi estarà al
costat evidentment, amb suport tècnic i material, però en aquest moment la gent no hi
és i per tant aquesta formula que fem nosaltres és per intentar solventar un problema,
com ha dit ella, a llarg termini, però si en aquest termini surt una alternativa
l'Ajuntament hi estarà al costat, sempre, perquè entenem i compartim que és millor
que la festa la faci el poble, jo crec que és quan millor han funcionat, però vostè sap
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que en els últims anys hem tingut problemes que dur-ho a bon fi, però si pot ser altre
cop, hi serem.
- senyor Sabrià: Ja acabo definitivament, només per dir que el nostre vot a favor és per
les Festes de l'any 2016.

Votació:
Sotmesa a votació s'aprova unanimitat sense esmenes.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals i d’advocat. b) Nomenament per comparèixer i
personar-se l’Ajuntament davant de jutjats. c) Altres.Relació de fets:
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2036/2015 de data 17 d’agost de 2015, per la
qual es va nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de
Figueres, senyora Júlia Giró Val, per interposar recurs de reposició, davant del Consell
d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona, contra la Resolució del President
de l’Autoritat Portuària de Barcelona dictada en data 31 de juliol de 2015, a l’expedient
sancionador número 140/15 instruït contra l’Ajuntament de Palafrugell, per la qual es
sancionava a aquesta administració amb una sanció de vint mil euros, per haver
comès les infraccions que consten tipificades als apartats a i de l’article 306.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Ports de l’Estat i de la marina mercant.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 2041/2015 de data 17 d’agost de 2015, per la
qual es va nomenar a l’advocat, adscrit al Col·legi de Barcelona, senyor Santiago
Sánez Hernáiz, per representar i defensar aquest ajuntament davant del Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Girona, en el procediment abreujat número
187/2015, interposat per la lletrada senyora Judith Pont Riera, en nom i representació
del senyor Jaime Talavera Rueda, contra la Resolució de l’Alcaldia número 474/2015,
de data 2 de març de 2015, per la qual es va desestimar la sol·licitud efectuada per
l’ara recurrent de retribució del complement de prolongació de jornada.
Atesa la Resolució de l'Alcaldia número 2251/2015, de 17 de setembre, per la qual es
declara elevat a definitiu l’acord del Ple de data 28 de juliol de 2015, pel qual es va
crear una plaça de Funcionari amb Habilitació de Caràcter Estatal, de la subescala de
Secretaria, categoria d’Entrada, a adscriure al lloc de treball de Tècnic de Secretaria, i
es corregeix l’error material consistent en fer constar que el complement específic és
de 604,74 euros/ mensual i suprimir l’esment al complement de productivitat, el qual es
determinarà de conformitat amb les normes i criteris aplicables en cada moment.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

5.- REGISTRE D'ENS PARTICIPATS.- Modificació.Relació de fets:
El Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juny de 2015 va aprovar el registre d’ens
participats per l’Ajuntament de Palafrugell, i designar els regidors i regidores que el
representaran o en formaran part.
Atès que cal modificar algunes de les designacions efectuades, així com incloure nous
ens en el registre nomenant els representants de l’Ajuntament, concretament cal
modificar els següents:
a)
Fundació Josep Pallach: Segons comunica l’associació, caldria designar com a
representants al regidor d’Educació i a la Cap de l’Àrea d’Educació, que fins el moment
ja en formaven part, però que cal renovar el seu nomenament.
b)
Comunitats de Propietaris: Mancava incloure la Comunitats de Propietaris Espai
Verd a l’Avinguda Pompeu Fabra núms. 127-143 de Palafrugell, la Comunitat de
Propietaris Pi Verd, 16 de Palafrugell i la Comunitat de Propietaris carrers Rafael
Casanova, 7, cantonada amb carrers León Felipe i Mas Gras, a Palafrugell, en les
quals l’Ajuntament també participa com a copropietari.
c)
Consells de Gestió i Participació: Donat que s’han renovat els membres de les
Associacions de Veïns i que els mateixos estatuts regulen que els nomenaments
tindran una durada de quatre anys, cal fer les noves designacions.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Modificar les següents designacions de representants als ens que tot seguit
es relacionen:
3.5.- NOM:

Fundació Josep Pallach

Forma jurídica:
Conclusió:

Fundació
No vinculada

Representant:

Sr. JULI FERNANDEZ IRUELA, alcalde
Sra. MÓNICA TAUSTE VIVÓ, regidora designada per consens
entre els grups que no formen part de l’equip de govern.
Sr. XAVIER ROCAS GUTIERREZ, regidor delegat d’Educació.
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Sra. NÚRIA AUPÍ GIFRE, Cap de l’Àrea d’Educació.
5.4.- NOM:
Forma jurídica:

Comunitats de propietaris
Òrgans de gestió de les comunitats de propietaris en divisió
horitzontal en relació a les quals l’ajuntament és propietari d’una
finca.
Són les següents:
1.

COMUNITAT DE PROPIETARIS “LES PALMERES”, DE PALAFRUGELL

2.
COMUNITAT
PALAFRUGELL

DE

PROPIETARIS

DE

L’EDIFICI ANIVERSARI,

DE

3.
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI JOAN FUSTER, 20-30-40, DE
PALAFRUGELL
4.
COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER BARRIS I BUIXÓ, 8, 1r 1a, i
NÚM. 4-6 2n 2a, DE PALAFRUGELL
5.
COMUNITAT DE PROPIETARIS ESPAI VERD, A AVINGUDA POMPEU
FABRE NÚM. 127-143, DE PALAFRUGELL.
6.

COMUNITAT DE PROPIETARIS PI VERD, 16, DE PALAFRUGELL.

7.
COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRERS RAFAEL CASANOVA, 7,
CANTONADA AMB CARRERS LEÓN FELIPE I MAS GRAS, A PALAFRUGELL

Representant:

Sra. MARIA TERESA FRIGOLA BORRAS

7.1.- NOM:
Forma jurídica:

Consells de Gestió i Participació
Òrgans de gestió de les comunitats de propietaris en divisió
horitzontal en relació a les quals l’ajuntament és propietari d’una
finca.
Són els següents:
1.
2.
3.
4.

Representant:

CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE CALELLA
CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LLAFRANC
CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE TAMARIU
CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LLOFRIU

CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE CALELLA
President: L'Alcalde-President, senyor JULI FERNANDEZ IRUELA
Vicepresident: El regidor senyor LLUIS ROS COLLS
Vocals:
El Primer Tinent d'alcalde, senyor ALBERT GOMEZ CASAS
Senyor JORDI PENAS IRIBERRI
Senyor JOSEP ESTEBA GELPÍ
Senyora EULALIA OLIVE ABELLA
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Senyor FRANCES VAQUÉ TÀBOAS
Senyora BLANCA LLOVERAS REBALLÍ
Senyor XAVIER GOMEZ MEIER
Senyor JOSEP MARIA SABAT CULLELL
Senyor JAVIER VALLS CARDIN
senyora MARIA TERESA GALÍ CORREDOR (no pertany a
l'Associació de Veïns i Amics)
CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LLAFRANC
President: L'Alcalde-President, senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA.
Vicepresident: La regidora senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Vocals:
El Primer Tinent d'Alcalde, senyor ALBERT GOMEZ CASAS
senyor XAVIER DOMINGUEZ VIÑOLAS
senyor JORDI URGELLES MAQUEDA
senyor ORIOL GICH SALADICH
senyora CONXITA OLIVES RIBAS
senyor GUILLERMO FUENTES FIGUERAS
senyor ANTONI MENDIETA FITER (no forma part de cap
Associació de Veïns)
CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE TAMARIU
President: L'Alcalde-President, senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA.
Vicepresident: El regidor senyor LLUIS ROS COLLS
Vocals:
El Primer Tinent d'Alcalde, senyor ALBERT GOMEZ CASAS
Senyor JORDI MIRACLE TOUS
Senyor FERNANDO GARCIA-COCA CASTRO
Senyor JORDI GRAU BEDOS
Senyora CRISTINA FERNANDEZ RUIZ
senyor MARC PIFERRER CORREDOR (no pertany a l'Associació
de Veïns i amics)
CONSELL DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ DE LLOFRIU
President: L'Alcalde-President, senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA.
Vicepresident: La regidora senyora VANESSA PALACIOS RUIZ.
Vocals:
El Primer Tinent d'Alcalde, senyor ALBERT GOMEZ CASAS
senyor JOSEP ESTAÑOL VILAHUR
senyor JAUME ALSINA MERCADER
senyor JOAN MATAMALA GISPERT
senyor JOSEP SABRIÀ MASSÓ
senyora FINA MARÍ ROCA (no pertany a l'Associació de Veïns)

Segon.- Notificar aquest acord als ens i als membres nomenats.

Esmenes:
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No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que aquest punt, bàsicament es per donar
compliment a un dels temes que hi havia pendent que era començar a aprovar la
constitució dels Consells de Gestió i Participació dels nuclis de Calella, Llafranc,
Tamariu i Llofriu, les diferents associacions han fet les seves propostes de membres i
el que es fa aquí és la seva aprovació per intentar començar el calendari de
convocatòries. Vàrem fer la primera reunió amb les associacions i també es va explicar
el funcionament d'aquest nou òrgan que hem creat de Gabinet de Relacions
Ciutadanes, la gent, d'entrada ho veu com un canvi i per tant caldrà veure exactament
com s'implanta i com funciona, la intenció del govern és que funcioni, per intentar
subsanar els defectes de l'anterior mandat, amb la incorporació de més tècnics.
A part d'aquests Consells també nomenarem el que fa referència a la Fundació Josep
Pallach i algunes comunitats de propietaris. És per tant, aquest punt, pel gruix dels
acords que portem, és la composició dels Consells de Gestió i Participació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

6.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL TAXI.- Aprovació inicial.Relació de fets:
Atès que en el sector del taxi de Palafrugell, integrat en l’agrupació de taxis de
Palafrugell ha manifestat la iniciativa per part d’alguns dels seus membres de col·locar
publicitat en els vehicles com a complement a la seva activitat professional.
D’acord amb la normativa vigent integrada per la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de
regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya, i el seu reglament de
desenvolupament, l’activitat de publicitat dinàmica en vehicles taxis està permesa
sempre que compleixi les condicions establertes per les ordenances i reglaments
municipals reguladors del sector del taxi.
Vist que el redactat actual del reglament del taxi de Palafrugell es remet a l’aprovació
d’unes normes complementàries que regulin les condicions de la publicitat en els taxis.
Donat que les condicions generalment acceptades per la resta d’administracions
públiques donen llibertat en l’elecció del tipus de publicitat al titular de la llicència,
sempre que els anuncis exhibits no vagin en contra o causin desprestigi a institucions,
organismes, països o persones, ni atemptin contra la moral o els bons costums
admesos socialment en el país. I que, així mateix, també és necessari determinar les
condicions de la publicitat pel que fa a la seva ubicació en l’exterior i l’interior del
vehicle.
En conseqüència, es considera oportú modificar l’article 31 del reglament del taxi per
incloure aquestes previsions complementàries en el seu propi redactat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 28 i 31, i suprimir la norma
complementària II del reglament del Taxi de Palafrugell, que quedarien redactats com
segueix:
Article 28. Elements obligatoris en els taxis
1) Els taxis de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament estaran equipats per a la
prestació del servei amb els elements obligatoris següents:
a) Sistema de climatització o d’aire condicionat i calefacció en condicions de
funcionament.
b) Aparell taxímetre homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei de taxi.
Els taxímetres seran de tarifes múltiples i hauran de complir amb les condicions
d’instal·lació, ubicació i funcionament que es determinaran mitjançant norma
complementària.
c) Mòdul lluminós extern repetidor de tarifes homologat i acceptat per a la seva
utilització en el servei de taxi. Els mòduls externs hauran de complir les condicions
d’instal·lació, ubicació i funcionament que es determinaran mitjançant norma
complementària. Reglament del taxi de l’Ajuntament de Palafrugell
d) Emblema oficial de l'Ajuntament de Palafrugell a les dues portes del davant, d'acord
amb la figura que apareix a l'annex del Reglament.
e) Qualsevol altre element que es consideri necessari per a garantir la seguretat, previ
informe del Consell Català del Taxi
2) La instal·lació i la connexió al taxímetre, el mòdul extern i la impressora hauran
d’estar degudament precintades segons la normativa vigent. Així mateix, el taxímetre
estarà degudament comprovat i verificat pels serveis del departament competent en
matèria de metrologia de la Generalitat de Catalunya.
Article 31. Publicitat
La publicitat restarà subjecta, a més del que disposa aquest Reglament i les seves
normes complementàries, a la normativa sobre seguretat vial i, a allò establert per la
Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya. En
qualsevol cas no seran d’aplicació als vehicles taxi les prohibicions i restriccions
establertes a l’article 20 de l’Ordenança de Publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
La col·locació de publicitat, anuncis, adhesius, indicacions o pintura diferent dels
permesos haurà d’ésser prèviament autoritzada. L’autorització per col·locar publicitat
tindrà vigència d’un any natural ( finalitzant en tot cas el 31 de desembre de cada any).
Una vegada atorgada l’autorització, el titular de la llicència haurà de comunicar les
campanyes publicitàries que es realitzin. Dins el termini de 20 dies des de la
comunicació, l’ajuntament es podrà oposar a la instal·lació de la campanya si
incompleix les condicions en relació al seu contingut que es determinen en l’apartat
següent.
Els continguts admesos de la publicitat en els vehicles taxi serà la següent:
1. Els anuncis exhibits no aniran en contra o causaran desprestigi a institucions,
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organismes, països o persones, ni atemptaran contra la moral o els bons costums
admeses socialment en el país.
2. No podran realitzar publicitat de cap partit, coalició, federació, grup o formació
política o sindical, llevat del període de duració de les campanyes electorals en que
aquesta mena de publicitat es realitzarà conforme a la normativa establerta a la
legislació electoral
El titular de la llicència haurà de retirar a requeriment de l'ajuntament les campanyes
publicitàries que incorrin en les situacions anteriors pel seu contingut o pel seu
disseny.
La publicitat exterior podrà anar col·locada a les dues portes del darrere dels vehicles.
El material serà vinil o similar i amb una mesura màxima de: 60x45 cm.
La publicitat interior s'ajustarà a la normativa sobre publicitat i no podrà ocasionar perill
als passatgers ni limitar-ne la seva confortabilitat. Tampoc podrà limitar-se la visibilitat
del conductor ni limitar o impedir la perfecte visió del taxímetre per les persones
usuàries. En cas d’utilitzar suports publicitaris fixes en el vehicle hauran d'estar
degudament homologats pel departament competent de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Exposar al públic la modificació per un termini de 30 dies hàbils a través
d’anuncis al BOP de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Agrupació de Taxis de Palafrugell, per donar-los
audiència durant el mateix termini d’exposició pública.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que el que fem en aquest acord és modificar
el Reglament del Taxi en dos dels seus articles, l'article 28, pel que fa a l'equipament i
els elements obligatoris que ha de dur un taxi, i l'article 31, pel que fa a la publicitat
que poden dur, que fins ara, amb l'actual reglament, no era permesa.
En quant als elements obligatoris, regulats a l'article 28, el sistema de climatització o
d’aire condicionat i calefacció en condicions de funcionament, l'aparell taxímetre
homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei de taxi. El mòdul lluminós
extern repetidor de tarifes homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei de
taxi, l'emblema oficial de l'Ajuntament de Palafrugell a les dues portes del davant,
d'acord amb la figura que apareix a l'annex del Reglament i qualsevol altre element
que es consideri necessari per a garantir la seguretat, previ informe del Consell Català
del Taxi
Pel que fa a l'article 31, i a petició del Gremi de Taxis, es podrà dir publicitat externa i
interna, externa a les portes del darrera amb un màxim de mesura de 60x45, i interna,
sempre que no limiti la visibilitat del conductor ni limiti el poder veure el taxímetre per
part de l'usuari del taxi. Aquesta publicitat, ja ho regula el reglament, no pot atemptar,
com qualsevol publicitat, ni contra la moral i els bons costums ni contra organismes,
països o persones, ni ser de cap partit polític, coalició o federació, o grup política i
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sindical, llegat de campanyes electorals, sempre i quan s'adapti al que diu la normativa
de la Llei electoral.
El titular de la llicència sempre ha de comunicar a l'Ajuntament les campanyes
publicitàries que es faran i l'Ajuntament s'hi pot oposar, o s'hi pot oposar si no compleix
amb la normativa que s'especifica, també es pot fer retirar si la publicitat es fa sense
avís o sense complir aquesta normativa.
- senyor Jonama: Des d'Esquerra hi estem a favor, vàrem estar en contacte amb el
gremi de Girona de taxistes i va ser arrel d'això que varem tenir també converses amb
l'Associació de Taxistes de Palafrugell. Simplement donar-hi suport.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

7.- REGULARITZACIÓ DE LA CESSIÓ DELS TERRENYS DE L’IES FREDERIC
MARTÍ CARRERAS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA.- Aprovació.Relació de fets:
Mitjançant aprovació inicial de data 4 de novembre de 1966, el plenari de l’Ajuntament
de Palafrugell va acordar cedir en domini a l’Estat un terreny sobre el que es va
construir un institut d’ensenyament mitjà, que és l’actual Frederic Martí Carreras.
No obstant, aquesta aprovació inicial no es va ratificar com a definitiva, ni tampoc es
va portar a terme l’acta forma de cessió dels terrenys a l’Estat. Malgrat tot, és una
realitat que el centre d’ensenyaments secundaris es va construir sobre els terrenys
esmentats i es va posar en funcionament.
Mitjançant Reial Decret 2809/1980, de 3 d’octubre, l’Estat va transferir a la Generalitat
de Catalunya aquest institut, essent l’administració autonòmica la titular dels centre a
partir d’aquesta.
En aquests termes, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat va sol·licitar en
data 9 de març de 2015 que l’Ajuntament de Palafrugell formalitzés la cessió dels
terrenys per tal de regularitzar la situació juridico-patrimonial existent. Seguidament
l’Ajuntament de Palafrugell va iniciar un procediment per investigar la situació dels
terrenys que va donar lloc a l’adopció de l’acord plenari de data 28 de juliol de 2015,
que va realitzar les operacions patrimonials d’immatriculació, segregació i agrupació
necessàries per conformar els terrenys objecte de cessió a la Generalitat en una sola
finca registral, que va ser inscrita a l’inventari amb el número 198.
En data 31 d'agost de 2015 el Registre de la Propietat de Palafrugell va immatricular la
finca següent, com a conseqüència de l’acord plenari abans esmentat:
Descripció.Terreny qualificat com a (SE1), equipament docent, amb una superfície de nou mil
nou-cents setanta-nou metres amb setanta decímetres quadrats (9.979,70 m2),
resultat de l’agrupació de quatre finques. Llinda: al Nord, amb el traçat del carrer
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Frederic Martí Carreras, mitjançant una franja d’aparcament; al Sud, amb finques de
titularitat municipal; a l’Est, amb el traçat del carrer d’Àngel Guimerà; i a l’Oest, amb el
carrer de Miguel Hernández mitjançant zona verda pública.
Inscripció.Finca: 31485 de Palafrugell
Volum:3445
Llibre: 923
Full: 192
Inscripció: 1a
En conseqüència, procedeix la cessió dels terrenys al titular del centre educatiu i
també de la competència en matèria d’ensenyaments secundaris. En qualsevol cas cal
entendre que la cessió inclou els béns i drets accessoris a la finca que hi hagi
constituïts sobre la mateixa.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Cedir a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca següent, així
com els béns i dret accessoris al mateixos ( incloses les edificacions construïdes sobre
la mateixa), sobre la qual s’ubica l’Institut Frederic Martí Carreras, d’acord amb allò
establert a l’article 216 bis del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya:
Descripció.Terreny qualificat com a (SE1), equipament docent, amb una superfície de nou mil
nou-cents setanta-nou metres amb setanta decímetres quadrats (9.979,70 m2),
resultat de l’agrupació de quatre finques. Llinda: al Nord, amb el traçat del carrer
Frederic Martí Carreras, mitjançant una franja d’aparcament; al Sud, amb finques de
titularitat municipal; a l’Est, amb el traçat del carrer d’Àngel Guimerà; i a l’Oest, amb el
carrer de Miguel Hernández mitjançant zona verda pública.
Inscripció.Finca: 31485 de Palafrugell
Volum:3445
Llibre: 923
Full: 192
Inscripció: 1a
Segon.- Sotmetre l’acord a exposició pública per un termini de 30 dies mitjançant
anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació, transcorregut el qual
s’entendrà elevat a definitiu sinó es presenten al·legacions. Així mateix, comunicar
aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar l’alcalde per formalitzar els document necessaris per executar
aquests acords.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que en el Ple del dia 28 de juliol es va aprovar
l'acord per regularitzar jurídicament la finca on hi ha l'Institut Frederic Martí Carreras,
donat que a la relació de l'inventari patrimonial de béns municipals es va veure que no
constava inscrita a nom de l'Ajuntament, es va fer la regularització, fent l'agrupació i
divisió i després la immatriculació, ha estat inscrita a l'inventari de l'Ajuntament, s'ha fet
la inscripció registral al registre de la Propietat, i el que es fa ara és aprovar una cessió
en favor de la Generalitat que ja s'havia d'haver fet en el seu moment, perquè l'any
1960 s'havia d'haver cedit a l'Estat, després aquesta cessió es va fer de l'Estat a la
Generalitat i no s'havia formalitzat. El que fem ara és formalitzar aquesta cessió que,
d'entrada, la titularitat ja se sap que era del Departament tot i no tenir-ho inscrit a nom
d'ells.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

8.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LA XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC I MANTENIMENT DE
SEMÀFORS.- Pròrroga extraordinària del servei.Relació de fets:
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 28 d’octubre de 2014
va prorrogar el contracte dels serveis de manteniment i conservació de la xarxa
d'enllumenat públic i manteniment de semàfors adjudicat a l'entitat mercantil
Enllumenats Costa Brava, SL per un període d’un any, fins el 31 d’octubre de 2015.
Atès que s'ha iniciat la redacció dels plecs de condicions del servei, per tal de
convocar la seva licitació, però previsiblement no s'haurà formalitzat el nou contracte a
data 21 d'octubre de 2015.
Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals en data 31 d’agost de
2015.
Atès el que estableix l’article 235 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, activitats i serveis.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Prorrogar el contracte que aquest Ajuntament té amb l’empresa Enllumenats Costa
Brava SL, a partir del dia 1 de novembre de 2015 i fins el dia en què la nova l’empresa
adjudicatària es faci càrrec definitivament dels serveis de manteniment i conservació
de la xarxa d'enllumenat públic i manteniment de semàfors
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que tal i com es va explicar a la Comissió
Informativa de Règim Interior, aquesta és una pròrroga diferent de les normals, és una
pròrroga extraordinària perquè en aquests moments els serveis de la casa estan
preparant el redactat del nou concurs que s'ha de posar en tramitació, sobretot perquè
ha de canviar com un mitjó tot el que fa referència a la gestió de l'enllumenat públic, en
aquests moments les dues darreres fases estan pendents de substitució d'enllumenat i
de canvis amb les llumeneres i de canvis amb els sistemes relacionats amb l'estalvi
energètic. En aquests moments el criteri que s'ha de posar a sobre la taula i per això
amb els serveix tècnics s'està portant a terme aquest redactat i per això volem tenir
molt clar quin és el redactat que ha de sortir, el que valorarem són molts altres
aspectes de gestió, de control i de treballs del que en podríem anomenar el servei de
subsol, que en aquests moments això s'ha deixat en un segon terme ateses les
prioritats que hi havien d'estalvi i d'eficiència energètica, i per tant, quan tinguem
aquest plec plenament redactat i amb prou elements a sobre la taula com per poder-lo
portar a plenari, serà el que farem. I per això el que portem és una pròrroga
extraordinària d'aquest servei fins que puguem fer l'aprovació inicial.
- senyor Piferrer: Poc convincents les explicacions, per part nostra, del senyor Regidor.
Una altra pròrroga extraordinària d'un servei creiem que bastant bàsic de Palafrugell,
que veiem que s'afegeix altra vegada a la pròrroga extraordinària que hi han hagut
també en altres contractes també molt importants per Palafrugell, com el contracte de
neteja i de recollida d'escombraries que l'hem hagut d'anar prorrogant. Creiem que es
podria haver presentat alguna cosa, nosaltres analitzem la situació com una deixadesa
de les funcions del regidor, perquè de fet és un contracte que ja se sabia que
finalitzava aquest any i que s'havia de fer el contracte nou i no es fa, i ens trobem amb
el mateix cas que el contracte de recollida d'escombraries, que es va anar prorrogant
amb les pròrrogues extraordinàries. Ens agradaria que contractes importants com
aquests, com a mínim es poguessin presentar el contracte nou quan acaba el vell.
- senyor Rangel: Molt ràpid, no tant per agrair les paraules del portaveu d'Esquerra,
perquè no hi puc estar d'acord quan fa aquesta comparació amb els dos contractes,
puc arribar a acceptar aquest concepte de deixadesa, tècnicament li puc assegurar
que no s'ha deixat de treballar amb aquest concurs, es podia haver fer la segona de
les pròrrogues d'un any que encara té, i per això, com que volem treballar en aquest
contracte, perquè canvia com un mitjó tot el que és el concurs de la gestió de
l'enllumenat públic fem aquesta pròrroga extraordinària per acabar de polir un nou
contracte molt més potent i molt més enfocat a les explicacions que li he donat, i que
vostè diu que no són convincents, i jo no ho puc compartir. Però el que no li puc
acceptar són les comparacions amb el contracte d'escombraries, que jo crec que
l'Ajuntament ha portat a temps tot el que fa referència a les pròrrogues extraordinàries,
i sé que vostès han fer d'això bandera i sé que a vostès no els hi agrada com s'ha
portat, però em deixi tornar-ho a repetir per enèsimavegada, nosaltres seríem els
primers en voler adjudicar aquest concurs i no ho podem fer perquè hi ha uns recursos
que ens obliguen a fer unes determinades coses, i aquestes determinades coses han
sigut tornar a començar la redacció del ple, tornar a començar el procés d'adjudicació,
etc, i tot això, per estar formalment coberts a l'hora de l'adjudicació, i això jo crec que
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els serveis jurídics de la casa els hi podrien explicar molt clarament, nosaltres hem
hagut d'anar mantenint aquestes pròrrogues extraordinàries del servei des del 'última
vegada perquè no tenim cap més sortida que fer això. Per tant, si en la primera no ho
puc compartir però ho entenc perfectament, aquesta segona és un error important de
comparació.
- senyor Piferrer: Quantes pròrrogues extraordinàries hi va haver del contracte
d'escombraries?
- senyor Rangel: Totes les pròrrogues extraordinàries diuen el mateix, fins que no hi
hagi l'adjudicació definitiva i entri en servei el nou adjudicatari, per tant, fer dues
pròrrogues extraordinàries no tindria gaire sentit, però no ho sé, ho podem repassar i li
faríem arribar en el cas que n'hi hagi hagut dues.
- senyor Piferrer: Estarem atents a aquesta pròrroga, nosaltres en aquest cas ens
abstindrem, no votarem en contra i estarem atents.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes. amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza,
Mauri i Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, 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, les senyores
Massaguer i Tauste (ERC) i el senyor Girbal (C's). Total vuit abstencions.

9.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE RETIRADA,
TRASLLAT, IMMOBILITZACIÓ I DIPÒSIT DE VEHICLES.- Pròrroga extraordinària
del servei.Relació de fets:
Atès que el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2011
va adjudicar el contracte administratiu de serveis de retirada, trasllat, immobilització i
dipòsit de vehicles, a l’empresa ASSISTÈNCIA COSTA BRAVA SL, pel termini de
quatre anys, amb possibilitat de dues pròrrogues que havien de ser expresses.
Atès que el contracte ha caducat, donat que els quatre anys del contracte finalitzaven
el dia 23 d’agost de 2015 i no s’ha realitzat cap pròrroga.
Vistos els informes emesos pel Cap de la Policia Local i pel Secretari de la Corporació,
atesa la necessitat de redactar uns nous plecs de clàusules per licitar novament el
servei.
Atès el que estableix l’article 235 del Decret 179/1995, pel que s’aprova el Reglament
d’Obres, activitats i serveis.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PLE2015/14 de 29 de setembre de 2015

17

Prorrogar el contracte que aquest Ajuntament té amb l’empresa ASSISTÈNCIA COSTA
BRAVA SL, am efectes a partir del dia 23 d’agost de 2015 i fins el dia en què la nova
l’empresa adjudicatària es faci càrrec definitivament dels serveis retirada, trasllat,
immobilització i dipòsit de vehicles.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
- senyora Zaragoza: El plec de condicions d'aquest servei, quan es va adjudicar era de
quatre anys més un més un, estem fent una pròrroga extraordinària que ja estava
prevista en el plec, marcava els quatre anys, que varen ser el 23 d'agost, i ara fem una
pròrroga extraordinària no d'un any, sinó fins a la nova adjudicació del servei. Això es
fa perquè el plec que es va adjudicar en el seu moment, l'any 2011, el que feia era
cobrir tot el servei de retirada, trasllat i immobilització i dipòsit de vehicles, a instància
del Cap de la Policia es va intentar valorar el fet que es pogués fer la retirada i el
trasllat i immobilització, i després el dipòsit de vehicles en una finca municipal, per
abaratir els costos d'aquest servei, que l'abaratien en un tant per cent important. Es va
fer la reunió amb l'interventor i els serveis tècnics de la casa per veure quina podia ser
la finca més addient. S'està treballant en aquest plec però en principi s'està fent el
plec, com en altres Ajuntaments, per reparar el que és la immobilització i retirada, del
que serà el dipòsit de vehicles per abaratir el cost del servei.
- senyor Piferrer: Pròrroga extraordinària, semblant al que hem dit abans, ens
agradaria que no hi haguessin pròrrogues i que quan un contracte s'acaba, encara que
hi haguessin pròrrogues, hi hagués el contracte nou ja fet. Ens tornarem a abstenir.
- senyora Zaragoza: Ho he explicat i igual no s'ha entès, era de quatre anys més un
més un. Estem exercint el dret, però no per tenir un any més, sinó que per poder tenir
un termini per poder tenir una adjudicació amb garantia jurídica de poder fer el plec per
reparat del que és retirada i immobilització i del que és dipòsit perquè sembla que
podem abaratir molt el cost del servei.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza,
Mauri i Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, 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, les senyores
Massaguer i Tauste (ERC) i el senyor Girbal (C's). Total vuit abstencions.

10.- PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL LOT 3
SIGNAT AMB L'EMPRESA EULEN, SA.- Aprovació
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Relació de fets:
Atès que el Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 28 de juliol de 2011 va acordar
adjudicar el contracte administratiu pels serveis de neteja de les dependències
municipals, finalitzant el dia 31 d'octubre de 2015.
Atès que el punt tercer de l'adjudicació esmentada diu textualment “el contracte tindrà
una duració inicial de quatre anys amb dues pròrrogues (4+1+1 = 6), iniciant-se els
seus efectes administratius i econòmics el dia 1 de novembre de 2011.
Atès que és d'interès d'aquest Ajuntament prorrogar el contracte esmentat pel període
d'un any fins a l'1 de novembre 2016 ja que les feines portades a terme per l'empresa
EULEN, SA han estat satisfactòries.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Prorrogar el contracte pels serveis de neteja de les dependències municipals
signat amb l'empresa EULEN, SA, pel termini d'un any amb efectes a partir de l'1 de
novembre de 2015 fins al 31 d'octubre de 2016.
Segon.- Es mantindran les condicions estipulades al contracte dels serveis de neteja
pel període prorrogat.
Tercer.- Facultar al senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Quart.- Notificar el present acord a l'adjudicatari, a l'Àrea de Comptabilitat i Pressupost
i a l'Àrea de Contractació de l'Ajuntament de Palafrugell.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
El senyor alcalde proposa fer el debat conjunt dels punts 10 i 11 de l'ordre del dia. Els
portaveus manifesten el seu acord.
- senyor Rangel: Aquesta sí que és una pròrroga normal i corrent, del primer any de
pròrroga dels dos contractes. Crec que va ser l'estiu o tardor de 2011, el que es va fer
va ser un contracte a dues empreses els tres lots que hi havia de neteja, a una un lot i
a l'altre dos lots. En aquests moments el que volem treballar és amb aquest mateix
criteri durant un any més i a partir d'aquí valorar si hem de fer un sol concurs o
mantenir aquesta opció dels dos lots. En aquests moments hi havia hagut petites
apreciacions que es podia millorar i amb aquesta pròrroga volem parlar amb l'empresa
a veure si aconseguim aquesta millora i per això volem portar a aprovació aquesta
primera de les dues pròrrogues.
Votació:
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Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

11.- PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL LOTS
1 I 2 SIGNAT AMB L'EMPRESA GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EI,
SCCL.- Aprovació
Relació de fets:
Atès que el Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 28 de juliol de 2011 va acordar
adjudicar el contracte administratiu pels serveis de neteja de les dependències
municipals, finalitzant el dia 31 d'octubre de 2015.
Atès que el punt tercer de l'adjudicació esmentada diu textualment “el contracte tindrà
una duració inicial de quatre anys amb dues pròrrogues (4+1+1 = 6), iniciant-se els
seus efectes administratius i econòmics el dia 1 de novembre de 2011.
Atès que és d'interès d'aquest Ajuntament prorrogar el contracte esmentat pel període
d'un any fins a l'1 de novembre 2016 ja que les feines portades a terme per l'empresa
GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EI, SCCL han estat satisfactòries.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Prorrogar el contracte pels serveis de neteja de les dependències municipals
signat amb l'empresa GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL, EI, SCCL, pel
termini d'un any amb efectes a partir de l'1 de novembre de 2015 fins al 31 d'octubre
de 2016.
Segon.- Es mantindran les condicions estipulades al contracte dels serveis de neteja
pel període prorrogat.
Tercer.- Facultar al senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.
Quart.- Notificar el present acord a l'adjudicatari, a l'Àrea de Comptabilitat i Pressupost
i a l'Àrea de Contractació de l'Ajuntament de Palafrugell.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
el debat s'ha produït de forma conjunta amb el punt anterior de l'ordre del dia.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.
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12.- CREACIÓ DEL FITXER DE VOLUNTARIS I DE MODIFICACIÓ DEL FITXER
REGISTRE D’INTERESSOS REGIDORS.- Aprovació.Relació de fets:
L’Ajuntament de Palafrugell requereix, per a l’exercici de les seves funcions i el
compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal de
persones amb les que es relaciona, així com dades del seu propi personal.
L’Ajuntament de Palafrugell disposa de diferents fitxers creats amb anterioritat i
degudament inscrits al Registre de fitxers públics de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades. Actualment es fa necessària la creació d’un fitxer per al tractament de
dades de caràcter personal de persones que volen col·laborar en activitats socials, de
lleure, esportives, mediambientals, culturals o d’altra tipologia al municipi i la
modificació d’un fitxer creat per l’Ajuntament l’any 2004.
La creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques té la
seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i a l’article 52 del seu Reglament de
desenvolupament (Reial decret 1720/2007). D’acord amb aquestes normes, la creació,
modificació o supressió dels fitxers s’ha d’efectuar per mitjà de disposició general
publicada posteriorment en diari oficial.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer Voluntaris, les referències del qual
s’especifiquen a l’annex I. El responsable del fitxer serà l’Ajuntament de Palafrugell,
que adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de
garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com l’exercici efectiu
dels seus drets per part de les persones afectades. S’aplicaran les mesures de
seguretat de nivell bàsic. El detall d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta
figuren en el Document de seguretat de l’Ajuntament. Per a l’exercici dels seus drets
d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació els afectats podran adreçarse a l’Ajuntament.
SEGON.- Modificar el fitxer Registre d’interessos regidors, de titularitat de
l’Ajuntament, en els termes que s’indiquen a l’annex II.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que a instància de l'assessor en Llei de
Protecció de Dades, el que fem és crear un fitxer nou, donat que hi haurà una actuació
que serà gestionada per l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania, que serà un fitxer nou
de voluntaris, i modifiquem un fitxer ja existent que és el de registre d'interessos dels
regidors. Bàsicament el que es modifica en aquest fitxer és en virtut de la nova Llei de
Transparència, modificant l'estructura de la informació sobre els regidors i canviant el
nivell, teníem un nivell de seguretat bàsic i ara, segons la Llei de Protecció de Dades,
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ha de tenir un nivell de seguretat mitjà.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

13.- CONCESSIÓ BONIFICACIÓ ICIO PER OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O
UTILITAT MUNICIPAL. Aprovació
Relació de fets:
Vistes les següents instàncies, per la que es sol·licita bonificació prevista a l’article
7è.1 de l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres :

Titular

CIF

Consell
Comarcal del
Baixa Empordà P6700009A

Data
registre

21/07/15

Núm.
registr
e
Obres a realitzar

9502

Núm.
expedient

Obres de condicionament i
millora
antic
magatzem
Centre Tramuntana
371/15

Vist l'article 7è de l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construcció,
Instal·lacions i Obres:
“1.- S’estableix, d’acord amb l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
bonificació de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà ,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
De conformitat amb l’article 103.2 s’estableixen les següents bonificacions:
1. Bonificació del 95% de la quota per les obres que es realitzin en equipaments
d’ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres
ens de dret públic o privat.
2. Bonificació del 95% per les obres que s’executin en el marc del projecte
d’intervenció integral dels Barris de la Sauleda i el carrer Ample
3. Bonificació del 95% per les obres que s’executin com a conseqüència de
desastres naturals o per motius de força major.
4. Bonificació del 75% per les obres executades per fundacions sense finalitat
lucrativa amb finalitats d’assistència social sempre que les obres guardin
relació amb l’activitat fundacional
5. Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents ,que
suposin la creació de llocs de treball en els Sectors d’Activitat Econòmica que,
d’acord amb el POUM de Palafrugell, tenen com a ús predominant l’ús
industrial. Caldrà que a la seva sol·licitud aportin memòria de la previsió de
llocs de treball una vegada instal·lada la nova activitat o executada la
PLE2015/14 de 29 de setembre de 2015

22

remodelació. Serà requisit que entre l’atorgament de la llicència i l’inici de les
obres no es superin els sis mesos.
6. Bonificació del 50% per les obres que es realitzin per a l’inici o remodelació
d’una activitat econòmica sempre que el titular de la llicència d’obres coincideixi
amb el titular de l’activitat econòmica, a tal efecte caldrà sol·licitar llicència ,o bé
fer comunicació prèvia, de nova activitat o modificació de l’existent de manera
simultània a la sol·licitud de la llicència d’obres.
7. Bonificació del 50% de les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral
de les façanes.”
Atès que la petició presentada pel Consell Comarcal del Baix Empordà compleix els
requisits establerts a l’apartat a de l’article transcrit per tal de poder gaudir la
bonificació del 95% en la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions
o obres .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Declarar d'acord amb l'article 7è. De l'article de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l'Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, obres d'especial
interès les següents obres:

Titular

Data
registre

CIF

Consell
Comarcal
del
Baixa Empordà P6700009A

21/07/15

Núm.
registre

Obres a realitzar

Núm.
expedient

9502

Obres de condicionament
i millora antic magatzem
Centre Tramuntana
371/15

Segon.- Atorgar les següents bonificacions en la quota a ingressar en concepte
d’Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el següent detall:

Titular
Consell Comarcal
Baix Empordà

CIF

Núm.
expedient

quota
íntegra

Import
% bonificació pagar

P6700009A

371/15

2304,45

95%

a

del
115,22

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que es tracta de donar compliment a una petició
que fa el Consell Comarcal, la nostra ordenança permet aquesta bonificació quan són
obres d'interès i utilitat general, i per tant, el que fem és aprovar aquesta bonificació
del 95% en la quota de l'ICIO.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

14.- MODIFICACIO PRESSUPOSTARIA CONSISTENT SUPLEMENT DE CRÈDIT
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EXTRAORDINARI IMITJANÇANT BAIXES PER ANUL·LACIÓ DEL PRESSUPOST
D'INVERSIONS 2015.- Aprovació inicial
Relació de fets:
Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació
pressupostària consistent en crèdits extraordinaris mitjançant baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de setembre de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària, consistent en consistent en
suplement de crèdit i crèdit extraordinari mitjançant baixes per anul·lació, que s’indica
a continuació:
Suplement de crèdit
Org. Fun.
33

Eco.

Descripció

3200 61900

Crèdits
inicials
108.161,97

Millores Escoles
Tancament
anella
1500 61947 circumval·lació
85.422,05
TOTAL

21

Suplement

Crèdit total

20.000,00

128.161,97

84.246,00
104.246,00

169.668,05

Suplement

Crèdit total

56.000,00
56.000,00

56.000,00

Crèdit extraordinari
Org. Fun.
46

Eco.

3340 62500

Descripció

Crèdits
inicials

Substitució Butaques
Teatre Municipal
0,00
TOTAL

Fons de finançament: baixes per anul·lació
Org
Fun.
.
20.

Eco.

2310 61908

Descripció

Crèdits inicials

Millora
urbana
carrer Carrilet
1.4925.546,28
TOTAL

Baixa

Crèdit total

160.246,00
160.246,00

1.332.300,28

Segon.- Modificar la destinació dels següents recursos de caràcter afectat a les
inversions:
Situació inicial:
Aplicació
20.2310.61908

destí
Millora urbana carrer Carrilet
Total

Venda patrimoni no ppsh 2015
200000
200.000,00

Situació final:
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Aplicació
33.3200.61900
21.1500.61947
46.3340.62500
20.2310.61908

destí
Millores Escoles
Tancament anella circumval·lació
Substitució
Butaques
Teatre
Municipal
Millora urbana carrer Carrilet
Total

Venda patrimoni no ppsh 2015
20.000,00
84.246,00
56.000,00
39.754,00
200.000,00

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:
El senyor Alcalde manifesta que es tracta d'una modificació pressupostària que el que
fem és dotar de recursos bàsicament a tres actuacions, una que és millora a les
escoles, ho dotem de 20.000 euros més perquè tenim algunes actuacions pendents de
fer, i en tot cas, si no les féssim totes, aquesta modificació s'incorpora al pressupost de
l'any que ve. També dotem de més recursos a tot el que és la previsió que hi ha del
tancament de l'anella de circumval·lació que ha de connectar Esclanyà amb la Zona
Industrial, amb aquesta aportació estarem ja al voltant de 300.000 euros, que ha de
permetre, tot just ara la Comissió d'Urbanisme va aprovar de forma definitiva la
modificació del POUM de Begur, aquesta setmana tinc una reunió prevista amb
l'Ajuntament de Begur, perquè hi ha hagut unes converses molt tancades amb l'Alcalde
i no hi ha problema, però cal començar a concretar el que són el tema de les
expropiacions i la voluntat del govern és que quan tot això estigui començaríem a
redactar el projecte, però com que la voluntat del govern és fer-ho l'any que ve,
pensem que aquests recursos estan aquí per intentar després complementar-los en el
pressupost municipal que aprovarem el mes de novembre, per tenir recursos suficients
perquè aquesta obra es pugui executar l'any que ve.
L'altra aportació que fem és una partida de 56.000 euros per substituir les butaques
del Teatre municipal, jo crec que és una reivindicació històrica, cada vegada la gent es
queixava més, per tant fem aquesta actuació per canviar-les, i la font de finançament
ve d'una baixa que donem de 160.000 euros, que aquests recursos venien d'una
venda de patrimoni d'una parcel·la de Llafranc, que quedava aquest romanent, i
donem de bixa una part de la Millora del carrer de Carrilet, que és una obra inclosa al
Pla de Barris, que malgrat estem fent el projecte, serà una obra que no es podrà
executar l'any 2016, bàsicament perquè el govern malgrat algunes actuacions del Pla
de Barris que encara seguim fent, pensem que les actuacions importants que
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requereixen d'un cost important, fins que no tinguem resolt el que queda per aprovar i
sobretot el que queda per reconèixer de despeses de la Generalitat, és molt difícil
tornar a licitar projectes importants, perquè al final el que fa l'Ajuntament és que
adjudica i avança els diners, per tant, fins que no veiem clarament com es regularitza
el que és el pagament o com se subsanen les mancances que tenim de finançament
de la generalitat, difícilment podrem executar obres d'aquestes quantitats, per tant,
com que entenem que l'any vinent aquesta obra no es farà, alliberem aquests recursos
per dotar aquestes tres inversions que al nostre entendre són bastant més prioritàries..
- senyor Piferrer: Nosaltres hi votarem a favor perquè compartim les destinacions
d'aquests diners sobrers.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

15.- RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER SOREA CONTRA ACORD DEL
PLE DE DATA 28 D'ABRIL DE 2015. Desestimació
Relació de fets:
Vista la instància 8269 presentada en data 22 de juny de 2015 per la societat SOREA
SA, per la que presenta recurs de reposició contra l’acord adoptat pel Ple de data 28
d’abril de 2015 que va desestimar la instància núm. 3835 presentada en data 20 de
març de 2015 per SOREA que, en relació al conveni signat en data 14 de novembre de
2012 entre l’Ajuntament de Palafrugell i Sorea, sol·licitava que s’incoés un expedient
d’interpretació del conveni amb l’objecte de modificar la fórmula establerta al pacte
segon sota la rúbrica “Prima per millora de rendiment” per tal d’incorporar a la mateixa
un coeficient que multipliqui la resta d’elements de la fórmula i que aquest coeficient
coincideixi amb el coeficient que consta sota la rúbrica “Part variable” del mateix
conveni.
Atès que el recurs de reposició es motiva en base un suposat error en la fórmula
inclosa a l’apartat del conveni on s’estableix la Prima per millora de rendiment, al fet
que aquest suposat error en la fórmula suposa que aquesta Prima esdevingui una
penalització que no compleix els requisits previstos a la Llei de Contractes de
proporcionalitat per excedir del 10% de la facturació anual i , per últim, que l’aplicació
d’aquesta Prima suposa el trencament de l’equilibri financer de l’arrendament.
Atès que el recurs de reposició presentat reitera les al·legacions ja presentades a la
instància núm. 3835 presentada en data 20 de març de 2015 per SOREA i que van ser
desestimades per l’acord del Ple de la Corporació de data 28 d’abril de 2015.
Vist l’informe emes per l’interventor acctal en data 20 d’abril de 2015 on es manifesta
el següent en relació a les al·legacions presentades:
De la l’anàlisi de la fórmula prevista sota la rúbrica “Prima per millora de
rendiment”: Prima (€) = m3 facturats (rendiment – coef. a) es conclou:
o La prima o retribució és el resultat d’un monomi . Un monomi es defineix
com l’expressió algebraica formada per un coeficient i una part literal o
variable
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En tot monomi si no s’especifica, com és el present cas, el coeficient
aquest té el valor d’1 per ser aquest el valor neutre de la multiplicació .
o En aquest cas la part literal és la multiplicació del nombre de metres
cúbics facturats pel diferencial entre el rendiment assolit( segons la
determinacions previstes en la mateixa clàusula) i el coeficient “a” , (que
és una valor en funció de l’any també previst a la mateixa clàusula.)
o El resultat d’aquesta fórmula s’expressa en unitats monetàries (euros),
per estar expressament previst a la pròpia fórmula.
A criteri del tècnic sotasignant la fórmula és clara i no admet dubtes
interpretatius
La clàusula objecte de reclamació no correspon a una penalitat prevista en el
plec sinó que és una de les parts de la retribució per part de Sorea , per la que
en funció de l’objectiu de rendiment assolit pot suposar un augment o
disminució de la seva retribució global .
o

Vist l’informe emès per l’enginyer industrial i assessor municipal sr. Jesús Crespo de
data 20 d’abril de 2015 on es manifesta el següent en relació a les al·legacions
presentades:
b) No hi ha cap error en la fórmula, com diu SOREA en el seu escrit. El que passa és
que SOREA està molt lluny del rendiment previst, i això dóna aquesta prima de
rendiment tant desfavorable.
En efecte, l’any 2008, el rendiment “econòmic” de la xarxa era del 63%. Es preveia
que, amb la reparació del dipòsit de Cantallops, la col·locació de les vàlvules sectorials
(i la seva corresponent detecció de fuites) i la substitució massiva de comptadors, els
rendiments, en els anys successius, serien de l’ordre dels previstos en el conveni.
La proposta de conveni presentada per SOREA a l’abril del 2009 proposava pel 2014
un rendiment del 78% (molt per sota de la proposta municipal). En el conveni, negociat
i signat, el rendiment a aconseguir pel 2014 es va fixar en el 79%. Només un punt per
sobre de la proposta de SOREA.
c) No es correcta l’afirmació que fa SOREA dient: “Com resulta obvi, una multiplicació
dels cabals facturats (m3) per una diferència entre coeficients de rendiment no pot
donar mai com a resultat un import en Euros”. Aquí no s’està parlant de cap fórmula de
física o d’enginyeria. La prima en euros és el resultat de multiplicar els metres cúbics
facturats per un coeficient (que a la vegada és la diferència entre dos coeficients) i res
més.
D’aquesta forma es va aplicar en els diferents supòsits efectuats en el procés
negociador amb coneixement per les dues part.
d) El pacte 2 del conveni signat el 2012 diu: “No obstant l’exposat, aquesta clàusula
recull una modificació del contracte i de la retribució de l’arrendament en funció de
l’interès públic municipal, que té un doble objectiu públic:
a) Millorar el rendiment tècnic i econòmic de la xarxa, que ara està en un 63% (sobre
el cabal registrat als abonats), a mitges de l’ordre del 85%, articulant-se aquest
objectiu mitjançant una prima de rendiment.
D’aquí que s’establís un escalat progressiu per assolir aquest rendiment òptim. Per si
no fos prou, cal fixar-se en les “notes” que estan al final del pacte 2 (després del punt
3 on parla de la prima de rendiment), que diu: “Si s’obté un rendiment tècnic de la
xarxa igual o superior al 76%, només s’aplicarà la fórmula si el resultat de la mateixa
és positiu”.
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El rendiment del 76% és prèvia aconseguir l’any 2013, i resulta que al 2014, SOREA
no ha assolit ni el 70%.
Vist l’informe emès per l’assessoria jurídica municipal en relació al recurs de reposició
presentat per Sorea contra l’acord del Ple de la Corporació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per SOREA SA contra l’acord
adoptat pel Ple de data 28 d’abril de 2015 que va desestimar la instància núm. 3835
presentada en data 20 de març de 2015 per SOREA que, en relació al conveni signat
en data 14 de novembre de 2012 entre l’Ajuntament de Palafrugell i Sorea, sol·licitava
que s’incoés un expedient d’interpretació del conveni amb l’objecte de modificar la
fórmula establerta al pacte segon sota la rúbrica “Prima per millora de rendiment”.
Segon.- Notificar el present acord a SOREA SA

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que es tracta d'un expedient que Sorea fa un
recurs en base a una interpretació que ells entenen que no els hi agrada i que no
s'ajusta als seus interessos, en base a un conveni que es va aprovar en seu moment,
a més es va aprovar per plenari i ex va exposar al públic i no hi va haver al·legacions,
per tant està totalment vigent. Ells interpreten que aquest càlcul de la prima de
rendiment no s'ajusta als seus interessos i volen canviar-la amb una interpretació que
no s'ajusta al conveni. Evidentment un conveni signat, aprovat i publicat, per nosaltres,
la nostra obligació és complir aquest conveni i requerir que l'empresa el que ha de fer
és complir-lo, per tant la fórmula que nosaltres fem, l'Ajuntament entén que és la
correcta i que s'ajusta al conveni i en tot cas, si no hi estan d'acord, nosaltres hem
tingut una conversa amb l'empresa i entenem les seves reivindicacions, però que en
tot cas aquesta interpretació que ells intenten defensar, que no s'ajusta als interessos
municipals, l'Ajuntament no la pot acceptar, per tant, el que fem aquí és desestimar
aquest recurs i és possible que ells ho portin als Tribunals, en tot cas, els tribunals
després si els hi dóna la raó, seran els Tribunals, però el conveni aquest aprovat,
signat i publicat, nosaltres no tenim eines per modificar-lo i a més a més quan és en
contra dels interessos de l'Ajuntament.
- senyor Girbal: Manifestar el nostre vot a favor.
- senyor Sabrià: Només per fer un apunt, el càlcul o el pacte sobre aquesta fórmula es
va fer a cavall entre dos mandats, va ser llarguíssim, es varen discutir durant hores i
hores, els zero comes dels factors multiplicadors, i per tant, volem que consti en
actaque ens sembla vergonyant que diguin que hi ha un error en la fórmula. En tot cas,
la fórmula no dóna el resultat que ells tenien previst, però volem que consti en acta
que ens sembla una vergonya que puguin arribar dir que hi ha un error a la fórmula.
- senyor alcalde: És obvi, va ser un tema molt treballat, a cavall de dos governs i el que
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passa sempre, que un vegada s'han adonat, fins i tot no han complert el que havien de
fer, que era modificar perquè la xarxa tingués més rendiment, com que no han fet la
inversió oportuna, ara volen que la fórmula s'apliqui als seus interesso. És obvi que no
s'ajusta, per tant l'Ajuntament en aquest cas, a més estem parlant d'una diferència
importantíssima i l'Ajuntament no pot obviar que això aniria en contra dels interessos
del propi Consistori, per tant, agraeixo el suport de tot el plenari perquè és un tema
important i és important que anem tots junts.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

16.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN SUPLEMENT DE
CRÈDIT
I CRÈDIT EXTRAORDINARI A CÀRREC DEL ROMANENT DE
TRESORERIA I 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 i crèdit extraordinari mitjançant
baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de setembre de 2015
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària consistent en suplement de
crèdits i crèdit extraordinari mitjançant baixes per anul·lació, tal com s’indica a
continuació:
Suplement de crèdits
Org. Pro.

Eco.

11

920

12000

12

934

12000

21

151

12000

32

430

12000

33

321

12000

41
42

331
336

12000
12000

44

332

12000

47
51

332
312

12000
12000

Descripció
Retrib.basiques funcionaris
serv.grals.
Retrib.basiques funcionaris
àrea hisenda
Retrib.basiques funcionaris
a.urbanisme
Retribucions
bàsiques
funcionaris ipep
Retribucions
bàsiques
funcionaris educació
Retribucions
bàsiques
funcionaris cultura
Retribucions bàsiques
Retribucions
bàsiques
funcionaris biblioteca
Retribucions
bàsiques
funcionaris arxiu
Retrib.basiques funcionaris
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Modificació Total

255.198,94

4.635,92

259.834,86

210.563,94

3.785,73

214.349,67

257.916,35

4.438,02

262.354,37

36.334,24

651,73

36.985,97

69.145,99

1.168,95

70.314,94

44.157,77
47.155,83

769,72
833,01

44.927,49
47.988,84

49.070,95

873,27

49.944,22

22.610,80
20.415,30

397,86
397,86

23.008,66
20.813,16
29

52

231

12000

61

337

12000

62

340

12000

71

150

12000

72

170

12000

81

130

12000

11

920

12100

12

934

12100

21

151

12100

32

430

12100

33

321

12100

41

331

12100

42

336

12100

44

332

12100

47

332

12100

51

312

12100

52

231

12100

61

337

12100

62

340

12100

71

150

12100

72

170

12100

81

130

12100

11
12

920
934

13000
13000

res.geriatrica
Retrib.basiques funcionaris
benestar social
Retribucions
bàsiques
funcionaris joventut
Retribucions
bàsiques
funcionaris esports
Retribucions
bàsiques
funcionaria a.serveis
Retrib.basiques func. Medi
ambient
Retrib.basiques funcionaris
policia local
Retrib.complem.funcionaris
serv.grals.
Retrib.complem.funcionaris
àrea hisenda
Retrib.complem.funcionaris
ar.urbanisme
Retribucions
complementaries
funcionaris ipep
Retribucions
complementaries
funcionaris educació
Retribucions
complementaries
func.
Cultura
Retribucions
complementaries
Retribucions
complementaries
funcionaris biblioteca
Retrib.
Complement.funcionaris
arxiu
Retrib.complem.funcionaris
res.geriatri.
Retrib.complem.funcionaris
benestar social
Retribucions
complementaries
funcionaris joventut
Retribucions
complementaries esports
Retrib.
Complementaries
funcionaris a.serveis
Retrib.complementaries
func. Medi ambient
Retrib.complem.funcionaris
policia local
Retrib.personal
laboral
serveis generals
Retrib.pers.laboral
area
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211.139,61

3.665,10

214.804,71

23.199,28

406,08

23.605,36

18.927,98

338,66

19.266,64

36.976,89

660,51

37.637,40

34.708,84

620,50

35.329,34

620.303,74

13.604,26

633.908,00

421.460,00

7.870,78

429.330,78

309.420,88

6.236,43

315.657,31

422.128,18

7.529,30

429.657,48

58.232,10

1.039,79

59.271,89

91.322,56

1.705,52

93.028,08

71.403,19

1.302,46

72.705,65

66.581,43

1.150,48

67.731,91

76.517,94

1.361,41

77.879,35

30.737,86

540,85

31.278,71

26.792,60

486,86

27.279,46

264.414,06

4.765,83

269.179,89

33.468,49

616,02

34.084,51

38.410,36

711,89

39.122,25

52.983,95

952,97

53.936,92

51.020,71

862,51

51.883,22

1.650.074,36 28.508,47

1.678.582,83

113.130,38
97.249,41

115.027,95
100.482,09

1.897,57
3.232,68

30

20

231

13000

20

241

13000

32

430

13000

33

321

13000

34

321

13000

42

336

13000

43

491

13000

44

332

13000

46

335

13000

47

332

13000

52

231

13000

61

337

13000

62

340

13000

71

150

13000

72

170

13000

73

430

13000

10

9120 22601

11

9200 22100

11
12
46
72

9200
9320
3340
3110

22608
22708
22100
22704

d'hisenda
Retribucions
personal
laboral pla de barris
Retribucions
personal
laboral proecte treball als
barris
Retribucions
personal
patronat
promocio
economica
Retrib. Personal laboral
educació
Retrib.personal laboral llar
infants
Retribucions
personal
laboral museu
Retribucions
personal
laboral institut comunicació
Personal laboral biblioteca
municipal
Personal laboral teatre
municipal
Retrib. Personal laboral:
arxiu municipal
Retrib.personal
laboral
benestar social
Retribucions
personal
laboral joventut
Retribucions
personal
laboral esports
Retrib.personal laboral area
serveis
Retrib.pers.laboral
area
medi ambient
Retribucions
personal
laboral escorxador
Atencions protocollaries i
representatives
Enllumenat dependencies
municipals
Responsabilitat patrimonial
de l'ajuntament
Servei de recaptacio
Enllumenat teatre municipal
Recollida de gossos
Total suplement

46.986,03

1.039,57

48.025,60

119.805,66

1.122,02

120.927,68

319.394,77

5.897,33

325.292,10

255.193,31

4.494,35

259.687,66

161.679,85

2.981,75

164.661,60

94.542,42

997,70

95.540,12

110.352,74

1.971,81

112.324,55

11.581,82

205,32

11.787,14

60.235,40

1.083,97

61.319,37

57.973,03

1.169,10

59.142,13

213.150,11

3.412,15

216.562,26

49.484,02

890,10

50.374,12

558.935,90

10.278,16

569.214,06

128.340,22

2.318,78

130.659,00

23.331,97

421,67

23.753,64

44.742,15

800,86

45.543,01

15.000,00

2.000,00

17.000,00

101.000,00

35.000,00

136.000,00

18.200,00
18.500,00
24.400,00
25.897,00
8.291.901,31

10.000,00
6.000,00
6.600,00
24.863,00
231.566,66

28.200,00
24.500,00
31.000,00
50.760,00
8.523.467,97

Crèdits extraordinari
Org.

Pro.

Eco.

10

9240

48904

Descripció
Inicial
Subvenció Fundació Tom
Sharpe
0,00
Total crèdit extraordinari
0,00
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Total

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00
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Fons de finançament
Concepte
87000

Descripció

Previsions
inicials
Romanent tresoreria despeses 2.524.853,02
generals

Suplement
147.103,66

Previsions
total
2.671.956,68

147.103,66

Baixes per anul·lació
Org. Pro.

Eco.

11

9200 22200

31
71

9240 22200
1630 22710

72
72

1360 22706
1621 22712

72

1621 22713

72

1700 48901

Descripció
Telefon
dependencies
municipals
Despeses telefon escoles
llofriu retecork
Neteja viaria
Despeses
manteniment
franges perimetrals
Contracte recollida de residus
Contracte
control
servei
recollida residus i neteja
Subvencions per integració
paisatgística
tancaments
privats
Total baixes

Crèdits totals
consignats
Reducció

Total

60.656,00

7.000,00

53.656,00

6.000,00
1.399.786,11

4.500,00
7.486,00

1.500,00
1.392.300,11

18.000,00
1.649.984,45

4.520,00
44.957,00

13.480,00
1.605.027,45

12.000,00

8.000,00

4.000,00

20.000,00
3.166.426,56

10.000,00
86.463,00

10.000,00
3.079.963,56

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

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que es tracta d'una modificació pressupostària
que el gruix més important ve per donar compliment a la devolució d'una part de la
paga extraordinària de l'any 2012, amb aquesta devolució tindrem fet el 50% de
l'import global, per tant, recordem que aquest govern ja en la liquidació del 2012 va fer
una reserva perquè pensàvem que un moment o l'altre caldria tornar-la, per això la font
de finançament d'aquesta quantitat, de tot el que és la part proporcional de la paga
extraordinària de l'any 2012 es finançaria per romanent de tresoreria, per tant, la font
de finançament és un estalvia que l'Ajuntament ja va deixar de reserva.
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I les altres modificacions són més petites, qüestió d'ajustament de partides que hem
vist que de cares a tancar l'any van una mica curtes, i creem una partida nova que és
per la Fundació Tom Sharpe, perquè entenem que aquesta fundació vol començar a
treballar, vol començar a catalogar una part de l'obra. Recordem que Tom Sharpe va
decidir que la fundació fos a Palafrugell, tenim la seu aquí, i l'objectiu d'aquesta
Fundació és tenir una exposició permanent aquí i intentem començar a caminar per
veure si realment durant l'any que ve això ja té els seus fruits i podem tenir l'exposició.
Aquests són els tres eixos d'aquesta modificació pressupostària.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

17.SOL·LICITUD
FRACCIONAMENT
REINTEGRAMENT
DEFINITIVA TRIBUTS DE L'ESTAT DE L'ANY 2013. Aprovació

PARTICIPACIÓ

Relació de fets:
Vista la disposició addicional desena del Reial Decret llei 17/2014 de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i ens locals, que estableix la
possibilitat de sol·licitar un fraccionament per un període de 10 anys, a partir del mes
de gener de 2016, pel reintegrament de l’import a retornar resultant de la liquidació
definitiva de la Participació en Tributs de l’Estat de l’any 2013.
Atès que d’acord amb la referida normativa per tal de poder presentar la sol·licitud és
necessari el compliment dels següents requisits:
1.
haver presentat la liquidació de l’exercici 2014
2.
preveure complir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària a 31 de desembre de
2015
3.
que el període mig de pagament no excedeixi en més de 30 dies el període
màxim establert a la normativa.
Atès que en cas que no es sol·liciti aquest fraccionament el reintegrament s’haurà de
fer efectiu en el termini màxim de tres anys a partir del mes de desembre de 2015
Vista la resolució de la Secretaria d’Estat de les Administracions Públiques de data 17
de juliol de 2015 que aprova la liquidació definitiva de la Participació en Tributs de
l’Estat de l’any 2013 de l’Ajuntament de Palafrugell resultant un import a retornar de
257.300,29 euros.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell compleix els requisits per fer la sol·licitud del
fraccionament previst a la disposició addicional desena del Reial Decret llei 17/2014.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Sol·licitar el fraccionament per un període de 10 anys, a partir del mes de gener de
2016, pel reintegrament de l’import a retornar resultant de la liquidació definitiva de la
Participació en Tributs de l’Estat de l’any 2013 d'acord amb l'establert a a disposició
addicional desena del Reial Decret llei 17/2014.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
El senyor alcalde intervé manifestant que aquesta situació ja ens ha passat alguna
altra vegada, l'any 2008-2009 ja ens va passar, que la liquidació definitiva sortia a
favor del Govern i per tant aquí el que es fa és proposar poder compensar aquestes
quantitats que ens han pagar durant l'any 2013, en deu anys, per tant el que faran
seria que a les liquidacions dels avançaments futurs, una part proporcional durant deu
anys ens restarien aquesta quantitat. Ja dic això ja va passar també els anys 2008 i
2009, aquesta és la tercera vegada però penso que és una eina que ens permet
fraccionar la devolució en deu anys i per això demanem el suport de tot el plenari.
- senyor Piferrer: Nosaltres donem suport a aquesta sol·licitud.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

A.2) Assumptes de la comissió informativa d'urbanisme, obres, serveis, medi
ambient i habitatge
18.- SENTÈNCIES. Coneixement.Relació de fets:
Vist el Decret dictat per la secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs ordinari número 53/2013
interposat per la societat Actividades Inmobiliarias ACISA, SL, posteriorment
Payablogo, SL, contra l’Ajuntament de Palafrugell en reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys causats com a conseqüència de la indeguda classificació com a
sòl urbà no consolidat dels terrenys que integraven l’àmbit del PMU-4.7 “Carrer del
Sard”, de Calella d’acord amb el POUM de 2006 que va ser declarat nul per sentència
judicial, pel qual es té per desistida a la part actora d’aquest procediment i es declara
per acabat el procediment judicial.
Atesa la sentència dictada per la secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació número
113/2013 dimanant del recurs ordinari número 7/2012, interposat per la senyora Mª
Assumpció Simón Agustí contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Girona, en virtut de la qual es desestimava el recurs
contenciós administratiu interposat per la representació de la Sra, Mª Assumpció
Simón Agustí i es confirmaven els acords recorreguts consistents en una ordre de
reposició de la realitat física alterada sense llicència municipal al carrer Nero número 2
de Llafranc com a conseqüència d’un rebaix de terres i de la construcció d’un volum
annex, per la qual es desestima el recurs de d’apel·lació interposat per la
representació de la part actora i es confirma la resolució judicial recorreguda.
Atès l’informe pres per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
públiques, serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 22 de setembre
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de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de l’esmentada sentència i decret.

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

19.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU a2.6, CARRERS TORDERA – EL SALVADOR, A TAMARIU. Aprovació inicial.Relació de fets:
Vist el Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU a2.6, carrers
Tordera – El Salvador, a Tamariu, presentat per les societats Buasir, SA i Promocions
Tamariu, SA, representades pel senyor Adrià Felip Campistol, en data 10 de juliol de
2015 i amb registre d’entrada núm. 9.074, sol·licitant la seva tramitació.
Atès l’informe conjunt emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, i per
l’Arquitecte Tècnic Municipal, el senyor Albert Vilà Roura, en data 21 de setembre de
2015 on, després d’estudiar amb detall el contingut de la documentació presentada, i
d’acord amb el que disposen els articles 96, 97 i 98 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, consideren que s’haurà de
complementar la documentació presentada amb la incorporació de les següents
observacions que, transcrites literalment del citat informe, són:
1. Manquen els assessoraments de les diferents companyies de serveis, que en
tot cas, s’aportaran abans de l’execució de les obres i, en cas de no disposarse en la fase d’elaboració del projecte, haurà de quedar constància que aquest
se sotmetrà als diferents assessoraments.
2. Es justificaran tècnicament aquells punts de l’Ordre VIV561/2010 als quals no
es pot donar compliment i, en concret, es garantirà que el paviment del camí
peatonal compleix les condicions de l’article 11 de la Ordre.
3. Es justificarà si la xarxa de sanejament existent té la capacitat suficient de
desguàs per a la nova ordenació del sector.
4. Manca la incorporació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
5. Cal justificar tècnicament l’estabilitat i la sustentació dels murs projectats i es
garantirà l’escorrentiu al trasdós mitjançant un sistema de drenatge connectat,
si cal, a la xarxa de clavegueram.
6. Que les parcel·les assenyalades amb els números 06, 07 i 08 del plànol U02
abocaran les aigües de pluja a la conca vessant de la riera a través de la zona
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verda utilitzant les tècniques necessàries per tal que no es produeixi
sobreexcavació del terreny existent.
7. Els sobreeixidors plantejats a la xarxa d’aigües plujanes del plànol I06m, com a
mínim tindran un diàmetre de 200mm i es garantirà que no produeixin
sobreexcavació del terreny. Cal dir que el diàmetre de la canonada general del
detall amb la planta no coincideixen i prevaldrà el diàmetre plantejat en la
planta i, en tot cas, aquesta finalitzarà abans de la connexió amb el vial. En el
detall s’aprecia l’execució d’una mota en el pas projectat, de ser així, s’haurà de
garantir que l’escorrentiu no produeixi sobreexcavació del mateix pas.
8. En la definició geomètrica del camí peatonal, segons el plànol U08, es produeix
un excavació i per tant s’haurà de definir l’acabat dels talussos resultants.
9. S’ha de detallar la solució utilitzada per a la formació de les jardineres del
Carrer del Dèntol i garantir l’estabilitat de les terres.
Atès que al mateix informe conjunt manifesten que s’haurà de fer efectiva a la
Tresoreria Municipal, abans de l’inici de les obres, la constitució de la garantia del 12%
del valor de les obres d’urbanització, per un import de 16.658,22 €, import resultant
d’aplicar aquest percentatge sobre el pressupost d’execució per contracta d’aquest
projecte, que puja a la quantitat de 138.818,57 €, un cop aplicat l’IVA del 21%.
Atès que a títol de conclusió, els tècnics sotasignants del citat informe consideren que
es pot procedir a l’aprovació inicial d’aquest projecte d’urbanització en una propera
sessió plenària, supeditant la continuació del tràmit d’aprovació a la introducció de les
esmenes detallades a l’informe tècnic emès, transcrites en aquest mateix acord, i a les
que es puguin derivar del tràmit d’informació pública i dels informes que es sol·licitaran
a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Policial Local, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea de Medi Ambient i a l’Enginyer Tècnic Municipal.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
públiques, serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 22 de setembre
de 2015.
Atès el que disposen els articles 89 i 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, de Modificació d’aquest Text refós, i l’article 110 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Atès el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de Modificació d’aquest Text refós, pel
que fa al compliment de les obligacions de publicitat per mitjans telemàtics.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del polígon d’actuació
urbanística PAU a2.6, carrers Tordera – El Salvador, a Tamariu, presentat per les
societats Buasir, SA i Promocions Tamariu, SA, representades pel senyor Adrià Felip
Campistol, supeditant la continuació del tràmit d’aprovació a la introducció de les
observacions detallades a l’informe conjunt de l’Arquitecte Municipal i per l’Arquitecte
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Tècnic Municipal, de data 21 de setembre de 2015, transcrites en aquest mateix acord,
i a les que es puguin derivar dels diversos informes complementaris a incorporar a
l’expedient.
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un
període d’informació pública d’un mes, així com la seva disposició al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i la seva inserció al web municipal (www.palafrugell.cat), acompanyat
d’un còpia del projecte objecte d’aquesta aprovació inicial, per a la seva consulta per
mitjà telemàtic.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els propietaris afectats per aquest projecte
d’urbanització i a l’equip tècnic redactor, per tal que durant el període d’informació
pública s’introdueixin la totalitat de les observacions recollides en aquest mateix acord,
i les que es puguin derivar dels altres informes que s’incorporin a l’expedient.
Quart.- Sol·licitar els respectius informes a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Policia
Local, a l’Àrea de Serveis Municipals, a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i a
l’Enginyer Tècnic Municipal.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que tal com es va parlar a la Comissió
Informativa d'Urbanisme, aquest és un projecte d'urbanització una mica atípic perquè
és la segona vegada que passa un projecte d'urbanització en la seva tramitació formal,
per localitzar el lloc estem a la Riera de Tamariu en direcció cap a muntanya, a mà
dreta hi ha un transformador i un edifici de telefònica, puges cap a dalt i aquell carrer
que puja cap a la banda de dalt de muntanya és el carrer Tordera i que dins d'aquest
carrer n'hi ha un altre que no té sortida que és el carrer del Salvador. Aquest àmbit
prové de la modificació cartogràfica de l'any 1999 i que ja l'any 2003 – 2004, la
propietat va signar el conveni amb l'Ajuntament per poder fer aquesta urbanització,
després va seguir treballant amb el projecte en conjunt, es va aprovar i es va tramitar
tot el planejament derivat d'aquest sector i amb el planejament de 2011, en la
modificació del POUM de 2015, s'ha treballat en una línia que crec que acaba de
posar d'acord a les dues parts, Ajuntament i propietat, en el sentit que en el sector
inicial localitzava una petita parcel·la d'equipament hoteler en un lloc on hi havia molta
pendent, on era complexe i molt difícil de fer això, el planejament li va donar resposta a
aquesta necessitat i a aquesta possibilitat i ara el que va haver de fer és modificar
l'àmbit del sector i les característiques i en aquest moment el que està fent és adaptar
el projecte d'urbanització a aquestes característiques que té el nou sector, molt
semblant a l'anterior, però que bàsicament és el mur de contenció a l'entrada del carrer
Tordera, que era on hi havia la pendent, el talús més important, i per tant allà s'hi ha de
fer un mur de contenció per evitar que aquella zona verda que ara s'ha localitzat allà
no tingui problemes amb la vegetació ni amb les pedres que puguin baixa. La millora
del cul de sal del carrer interior, del carrer El Salvador, perquè es pugui permetre el gir
d'un camió de bombers, cosa que no es podia en aquell moment, en el projecte
anterior, i també la millora del peatonal que ha de connectar, no només el carrer
Salvador amb el carrer Tordera, sinó amb el carrer de sota de la Riera del Mas d'en
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Lloc, que em sembla que és el carrer del Déntol. Això són les càrregues d'urbanització
que en aquests moments se li posa dins del sector més alguns dels aspectes que els
serveis tècnics han tingut a bé, en els senys informes, a posar sobre la taula.
A banda d'això i recollint també les paraules del regidor senyor Palahí a la comissió
informativa, davant s'una problemàtica que podria ser present en l'enllumenat públic de
la vorera que dóna al llarg de tota la pujada del carrer Tordera, el que estem és
acabant de mirar a veure si podem incorporar alguna modificació per donar resposta a
les necessitats d'accessibilitat que avui dia serien desitjables per aquest carrer.
Les propostes i els canvis en aquest projecte d'urbanitzacions són molt petits a les
necessitats i a l'actuació que hi ha feta.
- senyor Palahí: Donar les gràcies al regidor perquè ha incorporat els desitjos que
vàrem expressar a la comissió informativa de donar un màxim espai pels vianants a
les voreres d'urbanitzacions que ja estaven consolidades i fetes, en el moment que hi
havia modificacions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

20.- CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR LLUÍS VENDRELL SALVIA, PER A LA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL
CAMÍ PÚBLIC DE LA CALA DEL CAU MITJANÇANT UNA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM I LA SEVA CONSEQÜENT PLASMACIÓ A L’INVENTARI DE
CAMINS MUNICIPALS DE PALAFRUGELL. Aprovació inicial.Relació de fets:
Vist que en data 15 de setembre de 2015 es va formalitzar el Conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Palafrugell, representat per l’Alcalde-President, el senyor Juli
Fernández Iruela, i el senyor Lluís Vendrell Salvia, per a la modificació del traçat del
camí públic de la Cala del Cau mitjançant una modificació puntual del POUM i la seva
conseqüent plasmació a l’Inventari de camins municipals de Palafrugell.
Atès l’informe conjunt emès per l’Assessora Jurídica Municipal, la senyora Júlia Giró
Val, i pel Secretari de la Corporació, el senyor Marià Vilarnau Massa, en data 21 de
setembre de 2015, on manifesten que és d’aplicació el que disposen els articles 8 i
104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text
refós, i els article 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que, a títol de conclusió, l’Assessora Jurídica Municipal i del Secretari de la
Corporació efectuen les següents consideracions:
“En compliment de les prescripcions legals establertes, i d’allò que disposa la clàusula
Quarta del mateix Conveni, l’acord d’aprovació del dit Conveni es publicarà dins el mes
següent a la seva aprovació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona; se sotmetrà al
tràmit d’informació pública, amb independència que en el seu moment, s’integri a la
documentació de l’instrument de planejament o de gestió a què fa referència, per tal
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que se sotmeti, de forma conjunta amb aquests instruments, al corresponent tràmit
d’informació pública; un cop signat, podrà ser consultat públicament mitjançant
consulta presencial i telemàtica a les oficines municipals amb possibilitat d’obtenir-ne
còpia; i finalment, serà tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des de la seva signatura, a
fi que sigui divulgat telemàticament en el seu web.
De conformitat també amb allò que disposen els article 110 a 112 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, es publicarà en el BOPG la data de l’aprovació definitiva del conveni i la
data de la seva signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre
consta publicat en les esmentades webs més amunt mencionades.
Per tant, i a criteri dels sotasignants i sense perjudici d’altres valoracions més
fonamentades en dret, es pot procedir a l’aprovació inicial del conveni urbanístic amb
les consideracions que s’assenyalen en el present informe.”
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, Pla de Barris, Obres
Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient, a la sessió celebrada el 22 de setembre
de 2015.
Atès també el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text refós, pel que fa al compliment
de les obligacions de publicitat per mitjans telemàtics.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Conveni urbanístic formalitzat en data 15 de setembre
de 2015 entre l’Ajuntament de Palafrugell, representat per l’Alcalde-President, el
senyor Juli Fernández Iruela, i el senyor Lluís Vendrell Salvia, per a la modificació del
traçat del camí públic de la Cala del Cau mitjançant una modificació puntual del POUM
i la seva conseqüent plasmació a l’Inventari de camins municipals de Palafrugell.
Segon.- Disposar la publicació d’un edicte al Butlletí oficial de la província i a un diari
d’àmplia difusió provincial, per a l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes,
així com la seva col·locació al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal
(www.palafrugell.cat).
Tercer.- Notificar aquest acord als signants d’aquest Conveni urbanístic.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que aquesta també és una situació una mica
atípica perquè el que finalment anem a buscar és la plasmació de la realitat en tot el
que son els escenaris formals del que hauria de ser un camí públic. Partim de l'any
2011, quan aquest senyor fem un acord de conveni per la cessió de tot el tram del
PLE2015/14 de 29 de setembre de 2015

39

camí de ronda que passa per la seva propietat, estem parlant d'una propietat que hi ha
entre Cala Pedrosa i la Cala del Cau, i que té bona part del traçat del camí de ronda
que va de Cala Pedrosa al Far, a dins la seva propietat, i per tant es varen iniciar tota
una sèrie de converses ja en l'anterior mandat i que es varen formalitzar en un
conveni, a l'any 2011, de cessió d'aquests espais per poder-hi passar el traçat del camí
de ronda. Ja allà aquest senyor va expressar que el grafiat de l'inventari de camins
públics que passava per la seva propietat, del camí que dóna accés a la Cala del Cau,
hi havia certes divergències amb el que hi havia en el POUM, en el grafiat del
planejament i el que hi havia en el grafiat del cadastre. A partir d'aquí tot i que en el
planejament del 2015 se li va dir, a l'aprovació inicial, en una esmena que va fer, se li
va dir que atendríem la seva proposta, malauradament no vam ser prou amatents a
aquesta situació i el planejament no va dinar resposta a aquests canvis, i per tant,
aquest senyor, en l'aprovació definitiva del POUM el que va posar vaa ser un recurs al
contenciós i davant d'aquesta situació ens hem tornat a posar en contacte, ens hem
tornat a seure, estem acabant de polir un conveni del qual portem avui la seva
aprovació inicial, per reconduir la situació, normalitzar el grafiat d'aquest camí d'accés
deforma quee s'ajusti el màxim possible a la realitat i no al traçat que figura en
elplanejamentt o que hi ha al cadastre, o que fins i tot ens planteja ell a la seva
proposta de conveni i que per tant, al llarg d'aquesta exposició pública acabarem de
polir i tancar el traçat definitiu. El que fem avui és l'aprovació inicial i per tant el que
iniciarem serà un procés d'acabar de polir un error i de corregir una situació que no és
molt freqüent que es doni però de tant en tant ens trobem amb aquests petits errors.
- senyor Piferrer: Nosaltres, ja n'havíem parlat a la Comissió Informativa, vàrem tenir
coneixement d'aquestes divergències. Dir-vos que la nostra preocupació és que el
resultat final sigui d'interès públic. Sabem que amb els camins de ronda, a vegada
entre interessos particulars i interessos públics hi ha dificultats. Estem estudiant la
situació, agraeixo que el regidor abans del Ple m'hagi informat de petites modificacions
que hi han hagut respecte la comissió informativa de dimarts passat. Nosaltres estem
estudiant l'expedient, i si veiem que ens cal, durant l'exposició pública farem les
al·legacions necessàries, avui ens abstindrem.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza,
Mauri i Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, 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, les senyores
Massaguer i Tauste (ERC) i el senyor Girbal (C's). Total vuit abstencions.

21.- DECLARACIÓ DE PARCEL•LA SOBRERA EN RELACIÓ A UN SOBRANT DE
VIA PÚBLICA SITUAT AL CARRER D’AMADEO VIVES, A LLAFRANC.
DESAFECTACIÓ i IMMATRICULACIÓ. Aprovació.
Relació de fets:
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 18 de maig de 1962, va
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aprovar inicialment el Projecte del Pla Parcial d’Ordenació del Polígon de Santa Rosa,
a Llafranc, i així mateix va acordar que l’esmentat projecte fos sotmès a exposició
pública pel termini d’un mes, prèvia publicació i exposició de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i al taulell d’edictes de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que l’anterior acord fou publicat en el BOP número 69, de data 9 de juny de
1962, punt 2139, i exposat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Palafrugell pel
termini legalment establert.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 1962, va
aprovar provisionalment el Projecte del Pla Parcial d’Ordenació del Polígon de Santa
Rosa, a Llafranc, amb resolució prèvia de les reclamacions efectuades i un cop
introduïdes les modificacions acceptades.
Atès que la Comision Provincial de Urbanismo y Arquitectura de Gerona de la
Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda, en sessió celebrada el dia 5 de
juliol de 1963, va aprovar definitivament el Projecte del Pla Parcial d’Ordenació del
Polígon Santa Rosa, promogut per l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que l’aprovació del Projecte del Pla Parcial d’Ordenació del Polígon Santa Rosa
comportava la cessió dels terrenys de cessió obligatòria, concretament a espais lliures
públics destinats a estacionament de vehicles 2.900 m2 i a vialitat pública 12.484 m2,
destinats a carrers i passos de vianants.
Atès que el POUM de Palafrugell, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada el dia 22 de gener de 2015, i publicat,
l’acord i les normes, en el DOGC de data 30 de març de 2015, va desqualificar part
d’un pas de vianants inclòs al Pla Parcial del Polígon Santa Rosa, objecte ara d’aquest
procediment, atès que no era necessari el vial públic a l’emplaçament on es situava, al
efectuar-se l’obertura del carrer del Xarembeco, quedant com a sobrant de via pública.
Atès que aquest Ajuntament no disposa de títol inscriptible en relació a aquest sobrant
de via pública, atès que esta inclòs a la Fitxa núm. 204 de l’Inventari de béns
municipals, on hi consten totes les vialitats del municipi, per la qual cosa caldria la
seva immatriculació en el Registre de la Propietat de Palafrugell, d’acord amb el
contingut dels articles 206 de la Llei Hipotecària i 303 del seu Reglament, i l’article 120
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, un cop desafectat com a bé de domini públic, adscrit a l’ús públic,
passant a tenir la naturalesa de bé patrimonial.
Atès que a efectes de poder tramitar aquest expedient de desafectació i declaració de
parcel·la sobrera, cal definir prèviament la descripció física, límits i superfície del
terreny afectat, atès que cal sol·licitar la seva immatriculació com a finca registral
independent, per la qual cosa passarà a tenir la següent descripció:
Descripció:
Tros de terreny amb forma irregular, sensiblement d’ela, amb una superfície segons
recent medició de cent setanta metres amb setanta-nou decímetres quadrats (170,79
m2). Llinda: al Nord, amb finca propietat de la Comunitat de Propietaris Edifici Torrents;
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al Sud, amb finca propietat del senyor Amaro Tagarro Tagarro i de la senyora Maria
Angeles Bas Comas; a l’Est, amb el traçat del carrer d’Amadeu Vives i a l’Oest, amb el
traçat del carrer del Xarembeco, a Llafranc.
Atès el contingut de l’informe conjunt emès per l’Assessora Jurídica Municipal i pel
Secretari de la Corporació, en data 16 de setembre de 2015.
Atès el contingut dels articles 199 i 206 de la Llei Hipotecària, Text refós segons
Decret del 8 de febrer de 1946, i l’article 303 del seu Reglament.
Atès que el contingut de l’article 12 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat pel Decret 336/1988, del 17 d’octubre, indica que són parcel·les sobreres les
porcions de terreny propietat dels ens locals que per la seva reduïda extensió, forma
irregular o emplaçament, no són susceptibles d’ús adequat.
Atès, així mateix, que d’acord amb el contingut de l’article 12.2 del mateix Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, del 17 d’octubre, no és
necessari la tramitació d’un expedient de qualificació jurídica, quan l’alteració deriva
expressament o implícitament de l’aprovació d’un pla d’ordenació urbana.
Atès que l’adopció de l’acord correspon al Ple municipal, d’acord amb l’article 52.2.l
del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el contingut de l’informe de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Pla de Barris,
Obres Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient, emès a la sessió celebrada el 22
de setembre de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Declarar com a parcel·la sobrera el sobrant de via pública que es descriu tot
seguit:
Descripció:
Tros de terreny amb forma sensiblement d’ela amb una superfície, segons recent
medició, de cent setanta metres amb setanta-nou decímetres quadrats (170,79 m2).
Llinda: al Nord, amb finca propietat de la Comunitat de Propietaris Edifici Torrents; al
Sud, amb finca propietat del senyor Amaro Tagarro Tagarro i de la senyora Maria
Angeles Bas Comas; a l’Est, amb el traçat del carrer d’Amadeu Vives i a l’Oest, amb el
traçat del carrer del Xarembeco, a Llafranc.
Segon.- Desafectar de la qualificació jurídica de bé de domini públic afecte a l’ús
públic la finca descrita en el punt primer d’aquest acord, passant a tenir naturalesa de
bé patrimonial.
Tercer.- Donar d’alta a l’Inventari de béns municipals de l’Ajuntament de Palafrugell
afectes al domini públic/ús públic, la finca descrita en el punt primer d’aquest acord,
que deixarà de formar-ne part com a bé de domini públic, passant-ne a formar part
com a bé patrimonial amb la fitxa número 281.
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Quart.- Sol·licitar al senyor Registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la
immatriculació a nom de l’Ajuntament de Palafrugell de la finca descrita en el punt
primer d’aquest acord, com a finca patrimonial, a efectes de la seva posterior venda
directa a les propietats confrontants.
Cinquè.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui, o el que exerceixi les
seves funcions, per a la formalització de tots els documents, així com per a portar a
terme totes les actuacions que es derivin de l’execució d’aquest acord.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que el planejament del 1973 em sembla que
definia un sector, el sector Santa Marta en el qual hi havia unes certes obligacions que
definien una connexió entre, estem parlant de Llafranc, a sobre la vessantt de la
muntanya de la Font d'en Xecu fins arribar al carrer Amadeu Vives i definia des de la
plaça de Jaume I fins adalta, a la plaça de Vicens Vives, definia un peatonal, una
escala peatonal complexa per l'alçada que hi havia i pel nombre de graons però és el
que en el planejament s'hi posava. Quan a l'any 2010, després de moltes converses
amb el govern del moment amb els propietaris del sector, varen tirar endavant tot el
planejament i una formula d'urbanització del carrer del Xarembecu que connectavaa la
Font d'en Xecu amb el carrer de Vicens Vives, un dels propietaris que havia fet la
cessió, va posar com a condició de la negociació per poder cedir la part del seu terreny
per poder passar el vial del Xarembecu que quan tot estigues acabat i es fes un nou
planejament i es normalitzés aquests vials que no tenien gairelògicaa, se'ls hi retornés
aquesta part que havien cedit en el seu moment a canvi de la cessió que feien en
aquell moment perpoderr passar el vial del Xarembecu. A partir d'aquí, el planejament
el 2015. dóna resposta a aquesta demanda i aquest vial que estava grafiat desapareix
del planejament i un cop desaparegut, ara s'inicia el procediment formal de declaració
de parcel·la sobrera, d'immatriculació en el registre d'aquest vial que és un petit accés
de dos metres d'amplada i uns 40 metres de llargada, i el que es fa és que la meitat
se'ls hi retorna com a condició de conveni que hi havia en el moment del vial de
Xarembecu, als propietaris dels apartaments que varen fer la cessió, i l'altra meitat es
posa en procés de normalització per poder declarar aquesta parcel·la i posar-la a la
venda i que sigui el veí de baix o de dalt si la volen comprar, que ho puguin fer. Per
tant, el que fem és el procés de declaració de parcel·la sobrera, després de la seva
desafectació com a vialitat dins del que és el planejament, i la seva immatriculació en
el registre de la propietat, per poder tenir això com a solar i poder ser posat a la venda
el tall que queda amb la segona de les meitats.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

A.3) Assumptes de la comissió informativa de serveis a les persones
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22.- MOCIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.Aprovació.Relació de fets:
Vista la moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes
armats a la mediterrània, subscrita per l'Associació Catalana de Municipis, el Fons
Català de Cooperació i la Federació de Municipis de Catalunya, l'exposició de motius
de la qual diu així:
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria
de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors,
amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
− Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
− Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
− Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat
de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
− Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
− Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
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− Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.
− Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin
resposta a la situació dels refugiats.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
•
•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

Tercer. Comprometre's com a Ajuntament de Palafrugell a:
•
•
•

- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida
i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
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•
•
•
•

•

- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
- Oferir-nos com a territori d’acollida.
- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons
Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes
són:
- Assistència en les rutes de fugida
- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l’acollida
- Acollida a Catalunya
- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la
Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

Quart. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
El senyor alcalde manifesta que cal dir que a aquesta moció s'ha incorporat les
aportacions que varen fer des del grup d'Esquerra Republicana, tant a la Comissió
Informativa com a la Junta de Portaveus. Ara la regidora de Cooperació farà la lectura
del que és la proposta d'acord i després i es decideix que sigui institucional, podrà serho.
A continuació la senyora Palacios llegeix la proposta d'acord de la moció.
Seguidament intervé el senyor Girbal manifestant que vol fer la proposta formal de què
els hi agradaria ser partícips d'aquesta moció i fer-la una moció institucional.
- senyor Piferrer: Primer agrair la col·laboració del grup de Ciutadans, a nosaltres ens
complau que aquesta moció sigui una moció institucional. Dir, i ho varem manifestar a
la Taula de Solidaritat, amb la regidora que hi era, i també a la Comissió Informativa,
aquesta és una moció molt formal i amb la que nosaltres hi estem molt d'acord, agrair
les explicacions molt més acurades de la regidora senyora Mauri, que va anar una
mica amb el que dèiem nosaltres a la Taula de la Solidaritat. Aquesta és una moció
formal, creiem que el que hauria de ser Palafrugell, és reunir els grups necessaris, a la
taula de la Solidaritat, les entitats que hi participaven eren partidàries de col·laborar-hi,
les explicacions que ens varen donar dimarts ens varen complaure, i que hagi
desaparegut que Palafrugell vol ser pionera ens agrada molt. Nosaltres ens posem a
disposició de les comissions que siguin necessàries i s'ha de posar fil a l'agulla per
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poder treballar en aquest sentit i que estem a la vostra disposició pel que calgui.

Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la moció sense esmenes.

B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
23.- INFORMES.No n'hi ha hagut.

24.- PRECS I PREGUNTES.El senyor Girbal intervé manifestant que hi ha alguna pregunta pendent perquè en el
darrer plenari jo no vaig assistir i en referència al senyor Regidor Lluís Pujol recordo
que hi havia alguna cosa pendent.
- senyor Pujol: Vàrem que li contestaria en aquest plenari. Bàsicament és per explicarli les funcions que porto a terme, que són dins del Pla de Mobilitat, el Pacte per la
Mobilitat, el Pla de Seguretat Viària, campanyes coordinadores amb el Servei Català
de Trànsit, campanyes de mobilitat, de bicicleta, de velocitat. Tot el que és referent a
les càmeres de trànsit, senyalitzacions de trànsit, senyalització viària, zones
d'aparcament amb minusvalidesa, senyalització horitzontal, pintura guals, elements
reductors de velocitat, senyalització especial, formació de seguretat viària de les
escoles, pla de comunicació en matèria de mobilitat i seguretat viària. Això és un
resum.
- senyor Girbal: Aquests són tots aspectes tècnics, pel que veig?
- senyor Pujol: No, aquestes són les funcions en què treballo jo. I en tema de protecció
civil, explicar-li que els plans d'autoprotecció d'edificis municipals, les activitats
municipals, els plans d'autoprotecció d'activitats privades i actuacions. Estem a punt de
ser un dels primers municipis de Catalunya que tindrem el Duprocom, que és un Pla
d'autoprotecció que engloba tots els altres plans d'autoprotecció i que ens evitarà tenir
sis o set plans que s'han d'anar revisant.
Evident les activacions i les propostes d'activació i desactivació del Plans, la formació
del Epis a dins de l'Ajuntament, tant en matèria de seguretat i socorrisme com en
extinció d'incendis, els simulacres, la implantació i la difusió dins les àrees de
l'Ajuntament d'aquests plans, la coordinació amb el Cecat, presidir les reunions del
Comitè Tècnic de Protecció Civil. Soc el responsable de coordinació amb l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de Palafrugell.
Organitzar els preventius, quan hi ha preventius d'incendis, bé sigui per actuacions
directes o pel Pla Alfa, simulacres, implantació de sistemes de comunicació entre
Protecció Civil i possibles afectats per fenòmens. Les jornades d'informació o formació
per tècnics del grup de Voluntaris de Protecció Civil a les Escoles i altres col.lectius.
Bàsicament és un resum de totes les coses que hi ha.
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- senyor Girbal: Molt agraït per la resposta.
Tinc preguntes pel plenari d'avui. En primer lloc felicitar als guanyadors de les
Eleccions, a Junts pel Sí, tanmateix també felicitar-nos al meu grup i als votants que
ens han donat suport a Palafrugell en concret, i a partir d'aquí ve la meva pregunta. És
un tema d'interès general, en primer lloc m'agradaria saber qui és a partir d'ara el
portaveu de Convergència Democràtica, per dirigir-me a ell, i en segon lloc, dirigint-me
al senyor Albert Gómez, ja no sé a quin partit pertany, però ens agradaria, ja que
estem en seu municipal, que ens expliqués la seva versió oficial, que deixi d'amargarse i expliqui's aquí, en versió oficial, el seu posicionament a partir d'ara, que vostè
adoptarà com a regidor i com a Tinent d'Alcalde que és, perquè els càrrecs són molt
macus però vostè es deu a la ciutadania.
- senyor alcalde: Contestaré a la primera pregunta i la segona deixaré que la contesti
el senyor Gómez perquè la pregunta és per ell.
Miri, en quant a portaveu, a mi com a alcalde, el que hi ha de portaveu en aquests
moments són els mateixos que hi ha en el Ple del cartipàs, ningú m'ha comunicat cap
canvi, per tant, per mi els portaveus segueixen essent els mateixos que es varen
nomenar en el seu moment i per tant, fins que algú no comuniqui algun tipus de canvi,
això segueix igual. El portaveu és el senyor Albert Gómez, és el portaveu del grup de
Convergència i Unió i el portaveu suplent és el senyor Lluís Pujol. Aquesta és la
proposta del cartipàs i com que no hi ha hagut cap comunicació de canvi continua
igual.
- senyor Gómez: Està bé que faci preguntes per interès general, se suposa que vostè
ve aquí per interès general. Bé, el posicionament i l'acció política serà la mateixa que
hem estat fent els últims quatre anys, i per tant, el que farem és desenvolupar el
mateix tipus de política.
- senyor Girbal: Vostè està parlant en plural.
- senyor Gómez: El grup municipal de Convergència i Unió, que continua essent un
grup municipal mantindrà l'acció política dels últims anys.
- senyor Palahí: Jo tinc dues preguntes. Farem la primera al revés del que ho volia fer.
Miri, en l'últim Ple, li varem fer un prec que consistia en què vostè donés compliment a
la resolució del mateix Ple, de penar l'estelada al baldó de l'Ajuntament. La seva
resposta va ser de què com que era un prec ja li donaria el tràmit oportú. Ara li volíem
preguntar dues coses, primera quin ha sigut aquest tràmit i que ho expliqui clarament
als regidors del seu equip de govern que varen expressar els seus desitjos amb el vot
afirmatiu a la proposta, i a tot la ciutadania d'aquest poble, una majoria de cap a 6.000
vots, que aquest diumenge varen expressar la seva voluntat. I la segona pregunta és
perquè amb una actitud, jo diria que dictatorial, ha fet cas omís del manament del Ple i
encara no li ha donat compliment.
Per acabar li volia demanar que no ens prengui per tontos si pretén excusar-se amb
una Llei injusta o inexistent. Pensi que quatre dels cinc pobles més importants del Baix
Empordà ja la tenen col·locada.
- senyor alcalde: Miri jo li diré francament, amb tot el respecte i reconeixementt que em
tenen els 6.000 votants que han fetl'opcióió de Junts pel Si, òbviament ha sigut un
grandissim resultat, però aquest alcalde, ho vaig dir en el moment qus'aprovavava la
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moció. Aquest alcalde a l'edifici institucional només col·locarà aquelles banderes que
recull l'estatut d'Autonomia de Catalunya, i és la senyera, i en aquest cas també hi ha
una bandera col·locada que és la que ens obliga la Llei, que és la bandera Espanyola,
que recordo que es col·locar per una sentència judicial, Si vostè el que ve a al·legar és
que aquest alcalde no compleix una moció, vostè ha d'entendre que si em vol obligar a
complir una moció, que aquest alcalde i pel que he pogut anar veient per sentències
que hi ha, quan en una institució, com és el balcó de l'Ajuntament, no estigui ajustat a
Llei col·locar l'estelada, si vostè creu que ho he de complir té una fórmula que és instar
a Governació a què m'obligui a complir una moció, tenint en compte dues coses, el
que diu la moció, el que diu l'Estatut i el que diu el 117 del ROM del nostre Ajuntament,
per tant, amb aquests tres principis ja vaig dir que jo mentre fos alcalde, no faria res
que pogués incomplir la Llei. Entenc que aquesta proposta de col·locar l'estelada al
balcó incompleix la Llei, amb tot el respecte que em tenen els 6.000 votants de Junts
pel sí.
Vull recordar que aquest alcalde ha col·locat una estelada que no és institucional, que
no és l'Ajuntament, sinó que la vaig col·locar en una rotonda just a l'entrada de
Palafrugell. He fet el que crec que puc fer.
- senyor Palahí: No sabem si vostè ha fet algun tràmit per saber si pot fer-ho o no. Hi
ha polítics valents que es quadren davant lleis injustes i aconsegueixen coses molt
bones. En un moment determinat es va aconseguir que les dones poguessin votar, o
què Lleis contra l'homofòbia es poguessin tirar endarrere. Això és cosa de polítics
valents, jo crec que en aquest cas vostè s'està excusant en unes Lleis i unes normes
que li donen tot el respecte però jo crec que en un moment determinat s'havia de
posar l'estelada al balcó i si llavors ve una resolució en el sentit que s'hagi de treure, ja
la traurem, però de moment posar-li com fan els demés.
- senyor alcalde: Home, jo posar al mateix nivell el fet de complir una moció de
l'Ajuntament amb la Llei d'homofòbia, trobo que la comparació no s'ajusta, però no tots
els ajuntaments col·loquen l'estelada, no ha d'estar tant clar quan no tots els
ajuntaments, fins i tot alguns governats per Esquerra Republicana, col·loquen
l'estelada a la balconada. Jo el que li dic és que mentre jo sigui alcalde jo no faré res
que pugui ser contradictori de la Llei i per tant entenc que la meva obligació com a
alcalde és garantir que a la balconada de l'Ajuntament hi hagi aquelles banderes a què
m'obliga l'Estatut, que és la senyera, i la resta a què m'obliga la Llei de Banderes. La
resta, entenc que poden estar col·locades en espais que no siguin institucionals i per
això vaig col·locar l'estelada en una rotonda a l'entrada del poble, que entenc que era
el que en aquell moment tocava i entenc que és el que encara ara és vigent, per tant,
crec que li he donat resposta a la seva pregunta.
- senyor Palahí: Una altra pregunta és que tenim coneixement que l'equip de govern o
persones de l'equip de govern, varen tenir constància d'un fet il·legal i desafortunat
que es va produir aquest últim diumenge, quan representants d'un partit polític es
varen dedicar a fer campanya electoral en espais públics del poble i fora de termini del
temps que hi ha perfer-ho. Voldríem saber que ha fet el grup municipal, la gent que
n'ha tingut constància, o què pensa fer aquest equip de govern, per tal que aquests
fets no quedin impunes i per evitar que es repeteixin en altres comptesses electorals,
ja que seria la seva responsabilitat que això es convertís en un desgavell?. També
voldríem saber una altra cosa, si a partir d'ara es podran desobeir les normes de
l'Ajuntament i es podrà posar propaganda electoral a les parts baixes de les faroles tal
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com han fet altres partits polítics, i si s'ha aixecat alguna acta al respecte?.
- senyor alcalde: Bé jo crec que tot el que fa referència a l'incompliment de la
normativa electoral li pertoca a la Junta Electoral. Ha sigut praxi en aquest Ajuntament
que l'última setmana, aquelles faroles que realment no estaven omplertes pel sistema
de banderoles es podien complementar per aquells que no tenien banderoles, aquesta
ha sigut una praxi habitual en aquest Ajuntament, s'ha fet sempre d'aquesta manera
perquè no tots els partits tenen banderoles com ara es posen pràcticament totes. Però
en qualsevol cas penso que si realment hi ha hagut alguna incidència, o com ha dit
vostè, algú que ha utilitzat un local fora de termini per fer actes, el que s'ha de fer és
denunciar-ho a la Junta Electoral. Aquest alcalde no té cap coneixement que hi hagi
hagut cap partit polític que hagi utilitzat un espai fora de terminis, en el que és
campanya electoral. A mi no em consta.
- senyor Palahí: Jo no he parlat d'utilitzar un espai fora de terminis, sinó que he parlat
que vostès, algú del seu grup, sabia, s'havia donat compte que algú feia propaganda
electoral en espais públics, com són els carrers, les places. Que algú de vostès ho
havia vist i ho sabia. Llavors el que li he pregunta és si s'havia fet algun aixecament.
- senyor alcalde: Jo puc portar a la Junta Electoral, com a alcalde, si ho veig jo o si
algú m'ho comunica, però aquest és un tema que pertoca als grups polítics, que si
veuen alguna incidència ho han de comunicar a la Junta Electoral. Si vostè em diu
exactament el que és li podré dir, però aquest alcalde no ha denunciat res perquè no
n'ha tingut coneixement, si hagués tingut coneixement ho hagués denunciat, però li
torno a repetir, li pertoca als grups polítics fer-ho a través de la Junta Electoral.
- senyor Lladó: Ens ha arribat a les mans una carta que el senyor Pujol firma coma
regidor de Policia Local. Estaríem molt interessats que ens definís quines són les
seves funcions, per tal que els ciutadans poguessin saber-ho.
- senyor alcalde: Crec que les funcions les ha dit abans ell. En tot cas, si aquesta carta
us ha arribat signada pel regidor de la Policia Local, és obvi que no pot signar com a
regidor de la Policia Local perquè no ho és. En tot cas és un tema que haurem de
subsanar.
- senyor Pujol: Senyor alcalde, suposo que és un error, evidentment que és un error
dels administratius, que era una convocatòria informativa per tenir una reunió amb uns
veïns de Palafrugell i varen posar Regidor de la Policia Local.
- senyor alcalde: En qualsevol cas queda clar que és un error, és un tema que ho
hauria d'haver signat com a regidor de mobilitat perquè era un tema de mobilitat, per
parlar sobre la possibilitat d'instal.lar unes càmeres a uns carrers, però òbviament no
pertoca que signi com a regidor de Policia perquè no té la delegació expressa, com
vostè sap, a nivell de cartipàs ni hi ha cap decret d'alcaldia que sigui que ell és el
regidor de la Policia Local, per tant, òbviament és un error.
- senyor Lladó: En tot cas, estem molt contents que el senyor Pujol ens hagi respost a
la pregunta.
- senyora Tauste: Ens agradaria saber la valoració dels primers quinze dies de
PLE2015/14 de 29 de setembre de 2015

50

l'aparcament restringit del col.legi Sant Jordi.
- senyor alcalde: Jo l'únic que li puc dir és que varen anar in situ a parlar amb l'AMPA i
amb l'escola, que les converses que hem tingut perquè s'han col.locat unes pilones
que les traurem perquè s'han de col.locar amb un altre material, també va ser un error
nostre el fet de col.locar-les a la vorera, perquè s'han de col.locar just a baix amb un
material de plàstic, i jo el que li puc dir és que el que jo he parlat tant amb l'AMPA com
amb l'escola, que eren els que d'alguna manera podien sortir més perjudicats
d'aquesta proposta, és que funcionen molt millor. És veritat que hi ha algun veí que es
queixa perquè òbviament hi havia dotze places d'aparcaments i que només poden
aparcar en horaris que no estiguin marcats per prioritat escolar, però això passa igual
al carrer del col.legi Torres Jonama. Hi ha un problema d'aparcament, hi ha un
problema de circulació quan hi ha l'entrada i sortida del col.legi, però malgrat això jo he
parlat amb la directora i amb l'AMPA i estan contents amb la proposta, sé també
d'algun veí que s'ha queixat, perquè és obvi, però en qualsevol cas, aquí hi havia
moltes queixes i moltes denúncies presentades per veïns pel que que els cotxes
pujaven a la vorera, fins i tot hi ha dues peticions fetes al propi Defensor del Ciutadà,
per tant havíem d'actuar. La valoració que fa el govern és positiva.
- senyora Tauste: Trobo que els dos barris són totalment diferents, però bé.
- senyor alcalde: Bé, en tot cas hem posat tot això en marxa, esperarem a veure com
funciona, les primeres converses que he tingut amb la directora i amb l'AMPA, estan
contents. També recordo quan es va posar en marxa a l'escola Torres Jonama, també
vàrem tenir queixes, però potser no tantes perquè la conflictivitat no era la mateixa.
- senyor Jonama: Tinc un parell de preguntes. La primera és si hi ha previst que els
regidors puguem consultar els expedients, des de casa amb l'ordinador, de forma on
line?, si hi ha previst d'anar fent desaparèixer els expedients en paper, de manera que
es puguin consultar, si més no, pels regidors, des de casa, els expedients que han de
sortir a Junta de Govern, als plens municipals o a les comissions informatives. No sé si
això està en marxa, si hi ha algun termini previst perquè això sigui funcional.
L'altra pregunta és referent a un díptic que m'ha arribat a les mans, que s'ha fet aquest
estiu, que és aquest díptic de “compartim espais, convivim junts”, que més que un
díptic de conscienciació ciutadana, sembla un catàleg de sancions de l'Ajuntament. Jo
crec que la línia de treball cap a la conscienciació no és d'amenaça i d'imposició de
sancions sinó més aviat un treball previ. No al començament de l'estiu treure aquells
díptics, sinó un treball previ de conscienciació, i pensem que aquest diptic sembla com
si no vingués fet des de l'Àrea de Benestar Social, on hi ha l'equip de mediació
municipal. Voldríem saber, si la senyora Margarita Mauri em diu que no surt des de
l'equip de mediació, ens agradaria saber que una cosa que fa referència a la
convivència no hi ha una coordinació i un treball conjunt amb l'equip de mediació de
l'Ajuntament. I També saber una mica el cost d'això, i insisteixo, crec que com bé sortia
a l'Institut de Comunicació, un missatge amb un escrit del senyor alcalde, dient que
s'havia de treballar per la convivència, crec que si hem de treballar per la convivència,
des de diferents àrees, no sé si això ha sortit des de Policia unilateralment, penso que
no és la línia de treball, creiem que hi ha d'haver un treball cap a la convivència, segur,
ens en venim queixant fa molt de temps, sobretot del tema de les escombraries, no
viem que s'hagi posat ni una senyalització, pensem que també justament moltes
d'aquestes actuacions que surten aquí, moltes d'aquestes advertències que surten
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aquí haurien d'anar acompanyades d'algunes senyalitzacions complementàries a part
de la que surt al díptic, i per tant estem segurs que des de Benestar Social són
conscients d'això i de que cal treballar en la línia que estic proposant, i en tot cas,
pensem que aquestes coses s'han de mirar d'evitar perquè creiem que és llençar uns
diners públics.
- senyor alcalde:Jo li contestaré la segona pregunta. Té raó, el document no és massa
encertat, el document no surt de Serveis Socials, surt de la Policia, entenem que és un
document que és millorable, surt del propis comandaments i per tant això ara ho
subsanarem, però té raó el document no és encertat, no es va fer en coordinació amb
l'Àrea de Serveis Socials que és el que caldria i ara intentarem també enviar una
circular a tots els veïns, no tant recordant les sancions, sinó demanant que ens ajudin,
demanant col·laboració al que és la sensibilitat, per mantenir la via pública en un estat
digne. I això anirà també acompanyat, estem treballant el pressupost a veure si
realment podem fer-ho, al que és la proposta d'agents cívics, entenem que cal treballar
per aquesta línia, però vostè té raó, hem d'anar molt més coordinats, hem d'anar per la
via d'intentar que aquestes coses es facin amb un model diferent i que òbviament hi
participi molt més la part de Serveis Socials, perquè sí que és veritat que hi ha una
part informativa però es prioritza molt més la part sancionadora, per tant, jo crec que el
document és substancialment millorable. Per tant, hem pres nota i estarem per
subsanar-lo, jo crec que en aquest moment l'actuació va per la via d'intentar fer
actuacions de coordinació conjuntes i sobretot intentar fer aquesta posada en marxa
d'aquests agents cívics que volem intentar encabir en el pressupost de cares a l'any
vinent. La primera pregunta li respondrà la regidora senyora Zaragoza.
- senyora Zaragoza: Es va aprovar el reglament d'administració electrònica i es va
aprovar un calendari de desplegament d'administració electrònica, hi estem treballant.
S'hi està treballant en dues bandes, primer per donar un millor servei a l'usuari i poder
fer tots els tràmits possibles on line, que siguin àgils que que es puguin fer sempre des
de la pàgina web de l'Ajuntament. I per un altre costat, amb el que estem treballant és
per intentar millorar amb la simplificació de tràmits i amb els expedients digitals. En
virtut d'això es va comprar un programari, perquè el programari Absis que tenien no
acabava de funcionar i la plataforma ens quedava bloquejada. Es va fer una inversió
important amb una modificació pressupostària l'any passat pe programari Aytos.
Aquest programari ja té tots els mòduls planificats i fets i està en període de prova,
tenim ja l'expedient digital en prova i justament demà tinc reunió pel tema també del
programari i veure quin programari tindrem per poder fer el desplegament, primer a les
àrees concretes i després el desplegament de tots els expedients digitals més
concrets, com són llicències d'obres, activitats, etc, però en teoria quedarà tot
englobat, i el que ens permetrà també aquest programari, a part de poder fer una
cerca, després suposo que haurem de tenir una contrasenya com a regidors per poder
entrar directament als expedients, quan l'expedient ja sigui digital, el que ens permetrà
també és tenir una millor coordinació entre àrees i poder aglutinar totes les bases de
dades en una, perquè ara ens trobem que per exemple en activitats, tenim una base
de dades d'activitats, una base de dades de les activitats que tributen rendes, una altra
base de dades a Medi ambient per les activitats que s'ha de fer la recollida selectiva,
llavors aquestes bases de dades no estan creuades i no tenim la informació completa.
Aquest expedient ens permetrà, primer, poder tenir la base de dades global, que es
pugui fer la cerca des de totes les àrees i espero i desitjo que tots els regidors puguem
entrar en un expedient digital quan ens interesso per poder-lo consultar. S'està fent la
PLE2015/14 de 29 de setembre de 2015

52

prova ara del que és l'expedient digital, a mida que anem avançant, si volen, aniré
informant del calendari que tenim previst, que més o menys s'ha anat complint però
ara fins que no hi hagi la fase de prova de l'expedient digital, no poden desenvolupar la
resta.
- senyor Jonama: Moltes gràcies, i el termini, més o menys, de posada en marxa, no
tenim una data clara?.
- senyora Zaragoza: En principi la data clara era que Aytos havia de funcionar ja a
finals d'octubre, però depèn de la reunió de demà per veure si s'han pogut subsanar
una sèrie de deficiències que hi havia des del servidor i estaven pendents de subsanar
aquestes deficiències per poder justificar quan pot entrar ja en funcionament.
- senyor Jonama: Moltes gràcies senyora regidora, també agrair a l'alcalde que pensin
amb el programa d'Esquerra quan estan a punts d'implementar els agents cívics que
sortien al nostre programa, crec que érem els últims que li portàvem. I per altra banda
agrairíem també que les reunions de coordinació que per part de la Policia no sé qui
les porta, però en tot cas, estic segur que hi ha o que hi hauria d'haver entre la
mediació municipal des de l'Àrea de Benestar Social i la Policia, a veure si d'alguna
manera poden evitar o estalviar aquests errors que, com molt bé ha reconegut el
senyor alcalde, no s'han de produir.
- senyor alcalde: Només dir-li que vostès portaven en el programa agents cívics,
nosaltres portàvem, segurament que amb nom diferent, educadors de carrer.
Segurament no és el mateix però comparteixen una voluntat bàsicament comuna les
dues figures pot ser molt semblant, per tant tots dos teníem eines per actuar sobre
elements de convivència en la vida pública. Per tant, si finalment els hi diem que farem
agents civils, cap problema, a més haurien d'estar satisfets que si tenen una bona
idea, si hi ha coses que es poden agafar i propostes concretes, aquest alcalde no ha
tingut mai cap problema en reconèixer els errors com hem dit abans, o agafar idees
d'un altre programa.
- senyor Sabrià: Duesppreguntes, la primera és sobre el Pla de Mobilitat, crec que fa
moltíssim temps que no es reuneix la comissió, probablement a hores d'ara més d'un
any, estaria bé fer-ho. Seria un prec, fa molts mesos que no es reuneix, hi havia tota
una sèrie de mesures a implementar durant el darrer any, que crec que algunes han
quedat força enrere. A nosaltres n'hi ha algunes que sempre ens han preocupat i que
sempre les hem dit, com són l'adaptació de voreres, tant per cotxets com per
minusvàlids, crec que tot això ho haurien de repassar perquè crec que anem
endarrerits i a més no reunim la comissió. Per tant, això és un prec.
La segona sí que és una pregunta, en tot cas entenem que pugui ser contestada per
escrit, té a veure amb els tancaments d'aquest edifici. Aquest edifici tenia uns
tancaments que tenien pràcticament cent anys, que a més a més eren de pi de melis,
per tant, avui de fusta n'hi ha moltes però la de melis és pràcticament la fusta amb més
valor de casa nostra, per tant entenem o així se'ns ha fet arribar, que era un tema de
millora energètica de l'edifici, nosaltres sempre estem d'acord amb que es facin
millores energètiques però també ens sembla que hi havia possibilitat de fer-ho
diferent. Hi havia la possibilitat de fer un doble vidre o de millorar les juntes, n'estem
del tot segurs. Per tant, la pregunta és, com es pren la decisió, quina diferència de
costos, si s'avalua o no s'avalua?, quin paper fa aquí la comissió de patrimoni?, i per
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tant, el que demanem bàsicament és un informe de com es pren aquesta decisió que,
nosaltres, a primer cop d'ull creiem, absolutament convençuts, que és errònia, i ens
agradaria que ens justifiquessin com es va prendre.
- senyor Rangel: Per acabar de lligar una mica les coses, després segurament el
regidor d'obres parlarà segurament d'aspectes més tècnics de l'obra. Dir-li que li farem
arribar la resposta davant de l'al·legació que ens ha fet arribar l'arquitecte que s'ha
preocupat d'aquests aspectes i que segurament és l'iniciador d'aquesta mica de
problemàtica sorgida arran de la substitució d'aquestes finestres. Li faré arribar la
resposta que li he fet jo com a regidor en relació a aquest tema, no relacionat amb
aspectes tècnics sinó relacionats amb la redacció del projecte i la necessitat del
projecte. Dir-i que va passar per la Comissió de Patrimoni d'aquest Ajuntament amb
tota la documentació i amb tots els processos que s'havien de fer, i allà no es va
detectar en cap moment, ni pels serveis tècnics de la casa ni pels serveis tècnics
externs, ni pels representants de les diferents associacions que estan a dins de la
Comissió de Patrimoni, cap problema que havia de sortir o de manifestar-se en relació
a la substitució d'aquestes finestres. I ara jo només li volia dir això,
- senyor Ros: Jo només volia dir que crec que és una actuació molt coherent perquè
estem parlant d'una substitució perquè no hi havia possibilitat d'adequar les finestres
que hi havia actualment, per questions de gruixos, no es podia habilitat això per posarhi vidres de càmera, no es podia habilitar per posar-hi juntes de goma, per tant
necessitàvem un altre tipus d'obertures. Amb tot el respecte que em mereix un edifici
com és aquest de l'Ajuntament, s'ha actuat amb tacte, s'han posat de fusta perquè
siguin com les que hi havia, són exactament igual que les que hi havia. I respecte al
que ha comentat de la fusta de pi de melis, això en l'època que es va fer podia tenir un
valor perquè era la fusta que en aquell moment s'importava i que tenia un valor,
actualment hi ha cinquanta fustes molt millors que aquelles, que no deixa més que ser
un pi. I en quant al que també va aparèixer a les xarxes, dient que tiràvem el patrimoni
a un contenidor, dir que al contenidor s'hi posava perquè eren peces que es treien i es
posaven a un contenidor d'obres i no estaven més de 24 hores allà. I també dir que
aquestes obertures no tenen cap valor ni arquitectònic, ni patrimonial, ni tant sols
artesanal, són obertures que s'han fet mecànicament sense cap problema, s'ha tornat
a reproduir les mateixes, per tant valor artesanal no en tenen. Que per algú pot ser
sentimental, potser sí, però si parlem de sentiments potser encara estaríem anys
enrere. Per tant, són actuacions que crec que s'havien de fer i que no hi havia altra
opció de fer-ho que aquesta.
- senyora Zaragoza: Quan a regidor delegada de recursos humans, quan tinc mesa de
negociació amb Junta de Personal i amb Comitè d'Empresa, ja des de fa tres anys, era
reivindicació dels treballadors que estan a l'Àrea de Secretaria perquè en moments
pluja forta, quan venen ventades, tramuntada i depèn de quin tipus de vent, els
treballadors s'havien d'abrigar per treballar dins de la sala de secretaria. Era una
reivindicació història i la mesura que van optar els serveis tècnics va ser substituir
perquè sinó no se subsanava el problema que tenien els treballadors per poder
treballar bé dins els llocs de treball.
- senyor Sabrià: Breument dir que estarem encantats en rebre les respostes escrites
que s'hagin tramès a qui sigui, si jo he fet entendre a la senyora Zaragoza que
nosaltres demanem que els treballadors continuïn passant fred, en cap cas era això,
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és evident que quan hi ha un problema s'ha de respondre, el que nosaltres posem en
dubte és el tipus de resposta que es dóna, no que s'hagués de fer la millora, entenem
que el regidor d'obres és un expert en fusta, per tant li reconeixem tota la validesa de
la seva resposta, i aprofito per dir que, com a mínim, des d'Esquerra Republicana, si
que ens agrada fer política, també, entre moltes altres coses, des dels sentiments i
que no ens agrada gens deslligar una cosa de l'altra, en tot cas això és un simple
apunt, i estarem agraïts de rebre tota la informació per escrit que sigui possible.
- senyora Massaguer: Volia fer un preg, per tal de millorar el trànsit de Palafrugell, una
observació que hem rebut de conductors, en el sentit que hi ha algun pas de vianants
que no està ben col·locat, és a dir, quan es fa el gir cap a l'esquerra l'ideal seria que el
pas de vianants fos cap a la dreta, concretament un al passeig Migdia cantonada
carrer Sant Ramon, i al carrer Begur, cantonada carrer Garriga.
- senyor alcalde: D'acord, ho comprovarem.
- senyor Piferrer: Ens agradaria saber quins criteris es fan servir a l'Ajuntament per
cedir escoles per poder-s'hi fer activitats a l'estiu. Tenim notícies de què a part del
Casal que organitza l'Àrea d'Infància i Joventut, a part també hi han hagut altres casals
que en teoria també han estat, en certa manera, sota el paraigües de l'Ajuntament que
fins i tot dóna la sensació que es fa la competència amb el propi casal que organitza
l'Ajuntament. Dóna la sensació que si surt alguna entitat que vol fer alguna activitat,
depèn de quina entitat és, se li pot deixar un espai municipal perquè la faci, depèn de
quines entitats són, si són entitats amb història i tot això, podria arribar a ser
comprensible, i si és una entitat que té una història al darrera que ha fet moltes altres
activitats, es pot arribar a la conclusió que el resultat final és un resultat bo pels nens.
Ara bé si fem una activitat la qual el que fa és restar nens a una activitat que munta el
propi Ajuntament, no acabo de veure quins són els criteris.
- senyor alcalde: Suposo que vostè es refereix al Casal d'estiu del Pi Verd?.
- senyor Piferrer: El casal d'estiu que es deia “La petita granja del Pi Verd”. I després
saber si hi ha hagut sobrecost o si ha sigut abonat, perquè en el conveni signat amb
l'Ajuntament sí que hi ha un apartat que diu que es podrà arribar a la conclusió que la
fórmula de pagament és el servei que es va fer a una sèrie d'alumnes que hi anaven
amb les despeses pagades i que venien de Serveis Socials, però també hi posava allà
que si hi havia subministraments i serveis que superessin els habituals ho pagaríem.
- senyor alcalde: Li faré arribar un informe sobre el procés de posada en marxa
d'aquest servei, i tot aquest tema que demana vostè de costos, com que ara tot just ho
han de justificar, li faré un informe per justificar-li tot el procés i també el contingut del
tema dels costos, si és que n'hi han hagut.
- senyor Piferrer: I els criteris també.
- senyor alcalde; Sí, el perquè es va donar, ja entenc el que vol dir.

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