ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
PALAFRUGELL DEL DIA 27 D' OCTUBRE DE 2015

DE

L'AJUNTAMENT

DE

Núm.: PLE2015/15
Dia i hora: 27/10/2015 19:30:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MANLLEU
Regidor Senyor XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidora Senyora MÒNICA TAUSTE VIVO
Regidor Senyor PAU LLADÓ I REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHÍ I AGUSTÍ
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
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
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Ordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
A) PART RESOLUTÒRIA
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- Coneixement.A.1) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST
I HISENDA
3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals i de procurador dels tribunals. b) Nomenament per
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comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de jutjats.
4.- SENTÈNCIA. Coneixement.5.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA,
SOL•LICITADA PEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ MATAS.- Aprovació
6.- EXTINCIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ,
VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA, DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS PER
INFRACCIONS DIFERENT A LA MATÈRIA DE TRÀNSIT.- Aprovació.7.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016. Aprovació provisional
8.- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CONSISTENT EN SUPLEMENT DE CRÈDIT
A CÀRREC DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL PRESSUPOST DE L'I.P.E.P.
Aprovació inicial.A.2) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
9.- SENTÈNCIES URBANISME.- Coneixement.10.- PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU a3.10, CARRER PRUDENCI BETRANA, A LLAFRANC.- Aprovació definitiva.11.- PROJECTE D'URBANITZACIÓ I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT DEL POLÍGON
D'ACTUACIÓ URBANÍSTIC PAU a3.10, CARRER PRUDENCI BERTRANA A
LLAFRANC.- Aprovació definitiva.12.- PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU a4.9 a/b, CARRERS DE TARRÚS I CANT DELS OCELLS , A CALELLA.Aprovació definitiva.13.- PROJECTE DE REGULARITZACIÓ DE FINQUES INCLOSES AL POLÍGON
D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU b1.38, CAMÍ FONDO, A PALAFRUGELL.Aprovació inicial.A.3) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
14.- REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS COMUNITARIS ECOLÒGICS DE
TITULARITAT MUNICIPAL.- Aprovació.15.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I L'AJUNTAMENT D'ARRÓNIZ.-aprovació.B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS
COMPANYS I JOVER - JUSTÍCIA UNIVERSAL I HISTÒRIA.17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
PER RETIRAR ELS NOMS DELS REIS BORBONS DELS CARRERS DE
PALAFRUGELL.18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DEMANANT EL
CANVI DE NOM DELS CARRERS D’ISABEL II I ALFONS XII EN EL NOMENCLÀTOR
D’ESPAIS PÚBLICS DE PALAFRUGELL
19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL
PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB
MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N
20.- INFORMES.21.- PRECS I PREGUNTES.Desenvolupament de la sessió
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Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
A) Part Resolutiva
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el president
sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors següents:
PLE 2015/14 Ordinària 29/09/2015
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
President, durant el següent període:
Període comprès entre el 25 de setembre i el 20 d’octubre de 2015, número en
ordre correlatiu creixent de la 2314/2015 a la 2492/2015.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrada dels
serveis jurídics municipals i de procurador dels tribunals. b) Nomenament per
comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de jutjats.
Relació de fets:
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2396/2015 de data 6 d’octubre de 2015, per la
qual es va nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de
Figueres, senyora Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest ajuntament davant
del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, en el procediment abreujat
número 290/2015, interposat per la procuradora dels tribunals senyora Rosa Boadas
Villoria, en nom i representació de la societat Liberty Seguros, S.A. i del senyor Jorge
Pelegrí Roses, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2015
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració
interposada pels ara recurrents.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 2401/2015 de data 7 d’octubre de 2015, per la
qual es va nomenar al procurador dels tribunals senyor Jesús Sanz López i a la
lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora Júlia
Giró Val, el primer per representar i la segona per defensar aquest ajuntament davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
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el recurs d’apel·lació interposat pel procurador dels tribunals senyor Joan Ros Cornell,
en representació de la senyora Maria Teresa Saus Pares, contra la sentència dictada
en data 22 de juny de 2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, en
el recurs ordinari número 110/2014, que va desestimar el recurs contenciós
administratiu interposat per la part actora contra l’acord de la Junta de Govern Local
pres en sessió celebrada el 14 de gener de 2014, pel qual es va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada per l’ara
apel·lant.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.

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

4.- SENTÈNCIA. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en
el procediment abreujat número 162/2015, interposat pel senyor FRANCISCO JAVIER
JODAR DELGADO, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de
2015 que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració
interposada per la part actora, per la qual s’estima parcialment la demanda
interposada i condemna a l’Ajuntament de Palafrugell a abonar part de la quantitat
reclamada més els interessos legals meritats.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de les esmentada sentència.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.
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5.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA,
SOL•LICITADA PEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ MATAS.- Aprovació
Relació de fets:
El senyor José López Matas, funcionari de carrera d’aquesta corporació, ha sol·licitat
el reconeixement o autorització de compatibilitat d’acord amb els articles 5 i 14 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats al servei de l’Administració de la Generalitat,
pel desenvolupament, pel compte d’altri de les següents activitats:
Tasques de docent en el centre Acadèmia OPPOL, de Lloret de Mar. No arribant
a les 75 hores anuals i no afectant en cap moment la jornada laboral.
El personal de l’Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en
depenen, està subjecte al règim d’incompatibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i
a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
D’acord amb l’apartat b) de l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que diu
textualment:
La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferencies en Centres oficials
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter
permanent o habitual ni suposin més de setanta cinc hores a l’any, així com la
preparació per a l’accés a la funció pública en els caos i formes que reglamentàriament
es determini.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia
autorització o reconeixement per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia
sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Autoritzar al treballador senyor José López Matas a realitzar les següents
activitats privades:
Tasques de docent en el centre Acadèmia OPPOL, de Lloret de Mar. No arribant
a les 75 hores anuals i no afectant en cap moment la jornada laboral.
Aquesta autorització està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d'incompatibilitats i a les següents particularitats:
Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral ni els horaris del
funcionari establerts per part dels comandaments de la Policia Local de l’Ajuntament.
Les tasques de docent no superaran les 75 hores anuals.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que és una compatibilitat que es va demanar
el dia 6 d'octubre, d'acord amb l'apartat b) de l'article 19, aquesta compatibilitat pot ser
donada perquè és per exercir una tasca docent. Sí que hi ha un límit, que és que no
superi les 75 hores anuals i havent rebut l'informe del cap de l'Àrea, també s'informa
que no ha d'afectar en cap moment la jornada laboral. Donat que compleix els requisits
que marca la Llei, s'autoritza al treballador a exercir aquesta tasca docent, sempre que
no superi les 75 hores anuals i no modificant ni demanant la modificació dels seus
horaris laborals.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

6.- EXTINCIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES FACULTATS DE GESTIÓ I
RECAPTACIÓ, VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA, DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS
PER INFRACCIONS DIFERENTS A LA MATÈRIA DE TRÀNSIT.- Aprovació.Relació de fets:
En data 28 de febrer de 2007, el Ple de l’ajuntament de Palafrugell va acordar delegar
a la Diputació de Girona les facultats de gestió i recaptació, voluntària i executiva, dels
expedients sancionadors per infraccions de l’ordenança municipal de civisme i
convivència de Palafrugell. Aquesta delegació va ser acceptada per la Diputació en el
Ple del 16 de juny de 2009.
L’Ajuntament i la Diputació varen formalitzar un conveni regulador de la delegació de
les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos en favor de la
Diputació de Girona en data 27 de març de 2007. La clàusula setena del conveni
preveu que la delegació es pugui extingir per mutu acord entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la Diputació de Girona.
En aquest sentit, l’ajuntament de Palafrugell ha portat a terme una sèrie de canvis
organitzatius que han comportat nomenar instructor dels procediments sancionadors
en matèries de competència municipal, diferents a les de trànsit al secretari de la
corporació. Aquestes modificacions impliquen que la instrucció dels procediments
sancionadors es porti a terme de la Secretaria de l’Ajuntament i que, per tant, perdi
funcionalitat la delegació de les facultats de gestió dels expedients sancionadors en
totes les matèries diferents a trànsit per part de la Diputació de Girona.
D’acord amb aquests termes, l’Ajuntament i la Diputació han acordat que resulta més
adient que la recaptació, voluntària i executiva de les multes imposades derivades dels
expedients per sancions diferents a les de trànsit també es gestionin directament per
l’Ajuntament de Palafrugell.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Revocar la competència delegada a la Diputació de Girona de les facultats de
gestió i recaptació, voluntària i executiva, dels expedients sancionadors per infraccions
de l'ordenança municipal de civisme i convivència o qualsevol altre expedient
sancionador diferent a la matèria de trànsit viari urbà, les quals s'exerceixen mitjançant
el seu Organisme autònom, XALOC, sense que aquesta afecti a la vigència del
conveni subscrit entre les parts en data 27 de març de 2007.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i al Xaloc.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que tal com es va comentar a la Comissió
Informativa de Règim Interior, en virtut d'uns canvis organitzatius que hi ha hagut a
l'Àrea de Secretaria, es va veure que potser, per millorar l'eficiència i l'eficàcia en els
procediments sancionadors de les ordenances de Convivència i Civisme, i de Lleis i
Espectacles recreatius, fora bé iniciar els expedients sancionadors aquí. Donat que hi
havia un conveni amb Xaloc, de l'any 2007, el que s'ha fet és parlar-ho amb Xaloc, i de
mutu acord s'ha arribat a l'acord de deixar sense efectes el que fa als procediments
sancionadors que no afectin a la matèria de trànsit. El que si cal dir és que Xaloc ens
demana que modifiquem el punt d'acord del Ple en el qual posa com a primer, extingir
de mutu acord, per revocar de mutu acord. És un terme jurídic que en virtut d'aquest
ells entenen que és només per aquesta matèria més específica i no afecta al conveni
en general.
- senyor Piferrer: En varem ésser informats a la Comissió Informativa i nosaltres hi
estem a favor.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

7.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2016. Aprovació provisional
Relació de fets:
L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la
Corporació el projecte de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores
d’impostos i taxes vigents que han de regir durant l’exercici 2016.
Atès que la Llei 16/2012, de 27 de desembre , per la que s’adopten diferents mesures
tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques, va modificar l’article
32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, preveient que els municipis
amb ponències de valoració antigues poguessin sol·licitar l’actualització dels seus
valors cadastrals en base a uns coeficients que es definiran cada any en les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat que s’aprovin pels anys 2014 i següents.
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Atès que per resolució de l’alcaldia 454/2013 , ratificada pel Ple de la corporació
mitjançant acord del mes de febrer de 2013, es va resoldre sol·licitar a la Direcció
General del Cadastre l’aplicació dels coeficients d’actualització pels anys 2014 i
successius.
Atès que segons l’article 63 del Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat pel
2016, la previsió del coeficient d’actualització del valor cadastral pels municipis amb
any 1989 d’entrada en vigor de les actuals ponències de valor, com és el cas de
Palafrugell, és d’1,11, en conseqüència es proposa una reducció a les ordenances
fiscals del tipus tributari de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana per tal
que la quota tributària efectiva que pagui el contribuent el 2016 suposi un augment de
l’1% respecte la quota per la que ha tributat, en circumstàncies homogènies, en el
2015.
Atès que a l’exercici 2013 es redactar un estudi de tarifes del servei de
subministrament d’aigua per part de l’empresa Ingenieria Gestión y Urbanismo SA pel
qual es proposa un augment dels preus de les tarifes referides al consum d’aigua de
l’aigua del 15%. En base a aquest estudi es va sol·licitar a la Comissió de Preus de
Catalunya, en compliment del Reglament d’Obres ,Activitats i Serveis de Catalunya,
l’autorització de l’augment tarifari previst a l’estudi redactat per l’empresa Ingenieria,
Gestión y Urbanismo SA, si bé la seva aplicació efectiva es realitza en diferents
exercicis, així als anys 2014 i 2015 es van incrementar les tarifes en un percentatge
del 2,5%, i ara es proposa un nou increment del 2,5% per tal de reduir el desequilibri
existent entre ingressos i despeses del servei de manera gradual.
De l’estudi elaborat amb aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel 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 vegada avaluat el probable rendiment dels
impostos obligatoris i els voluntaris i les taxes que cal establir per la prestació de
serveis o activitats, se’n segueix que, per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses
del pressupost de l’exercici 2016, és aconsellable proposar la modificació de les
ordenances reguladores dels impostos i taxes següents:
Impostos :
•
Impost sobre Béns Immobles
•
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
•
Import sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa urbana
Taxes:
•
Taxa per llicència urbanística
•
Taxa per obertura d’establiments
•
Taxa per servei de cementiri
•
Taxes per recollida , tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
•
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
•
Taxa per entrada de vehicles i reserves de la via pública
•
Taxa per serveis de caràcter benèfic-assistencial
•
Taxa pel servei de subministrament d’aigua
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•
Taxes per visites Museu del Suro, serveis dependents i l’ús privatiu dels seus
espais
•
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns municipals per
activitats i per prestació de serveis de caràcter esportiu
•
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministrament d’interès general.
Ordenança General Reguladora de la Gestió i Recaptació de tributs municipals i altres
ingressos de dret públic
Es proposa al Ple de l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació dels següents articles de les
Ordenances Municipals vigents, establerts de conformitat amb el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, les quals resten redactades de la següent manera:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 5è. Bonificacions (modificació apartat 3r i 5è )
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 97.125 €
hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat
de convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de
Palafrugell per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un
fraccionament del deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la
sol·licitud de bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres
deutes en via executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la
finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles
la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions
d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que corresponguin a
exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període voluntari de
pagament que consti a la liquidació
5. S’estableixen, d’acord amb l’article 74.2 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, les
següents bonificacions de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles a favor
d’immobles on es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades
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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 per majoria simple i s’acordarà , prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, que s’haurà de presentar abans de la finalització del període
voluntari de pagament de l’any pel que es sol·licita la seva aplicació.
De conformitat amb l’article 74.2 s'estableixen les següents bonificacions:
a. Bonificació del 50% pels immobles que estiguin inclosos en el projecte “locals
amb vida” pel lloguer d’espais per activitats econòmiques a preus assequibles
per emprenedors i hagin signat el corresponent conveni amb l’Institut de
Promoció Econòmica de Palafrugell abans del dia 1 de gener de l’exercici .
Serà requisit indispensable que l’immoble cadastral subjecte a tributació per
l’Impost sobre Béns Immobles correspongui en la seva totalitat al local
comercial inclòs en el projecte “locals amb vida”
b. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges que es realitzi activitat de
lloguer i s’hagi gestionat des de la borsa de lloguer social per part de l’Oficina
Municipal d’Habitatge.
c. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges dotacionals que es realitzi
activitat de lloguer social per a gent gran."
Article 7è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen a aplicar, d’acord amb l’article 72.3 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, serà el 0,7582 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana o de
béns immobles de característiques especials i el 0,90 % quan es tracti dels de
naturalesa rústega.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
INSTAL·LACIONS I OBRES.

3.

IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

Article 7è. Bonificacions (modificació apartat 7.1.d)
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:
a.
Bonificació del 95% de la quota per les obres que a executar en equipaments
d’ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres ens de
dret públic o privat.
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b.
Bonificació del 95% per les obres a executar en el marc del projecte
d’intervenció integral dels Barris de la Sauleda i el carrer Ample
c.
Bonificació del 95% per les obres a executar com a conseqüència de desastres
naturals o per motius de força major.
d.
Bonificació del 75% per les obres a executar per fundacions sense finalitat
lucrativa amb finalitats d’assistència social sempre que les obres guardin relació amb
l’activitat fundacional
e.
Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents ,que suposin la
creació de llocs de treball en els Sectors d’Activitat Econòmica que, d’acord amb el
POUM de Palafrugell, tenen com a ús predominant l’ús industrial. Caldrà que a la
seva sol·licitud aportin memòria de la previsió de llocs de treball una vegada
instal·lada la nova activitat o executada la remodelació. Serà requisit que entre
l’atorgament de la llicència i l’inici de les obres no es superin els sis mesos.
f.
Bonificació del 50% per les obres que a executar 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.
g.
Bonificació del 50% de les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral
de les façanes.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Article lr. Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els
terrenys de naturalesa urbana i els classificats de característiques especials i que es
manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els
béns esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
g) Adjudicació d’immobles als seus copropietaris, sempre que el percentatge adjudicat
superi el que es disposava en condomini
Article 2n. Consideració de terrenys de naturalesa urbana
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que hagin de tenir la
consideració d'urbans, a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, amb independència
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que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró d' aquell.
Article 3r. Actes no subjectes
1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys
que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
2. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en
pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament
dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns
immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el
règim econòmic matrimonial.
3. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns
immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, SA regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit,
d'acord amb el que estableix l'article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió de actius.
No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions
realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, SA, a entitats participades directament o indirectament per aquesta Societat
en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat
participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a
conseqüència de la mateixa.
No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les
entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons
d'actius bancaris, a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012,
de 14 de novembre.
No s'acreditarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els
citats Fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària als Fons,
4. En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput
per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes als apartats 2 i 3
d’aquest article.
Article 4t.
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a
Conjunt Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural,
segons el que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric
Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han
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realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests
immobles. A aquests efectes, l'ordenança fiscal ha d'establir els aspectes
substantius i formals de l'exempció.
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa,
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Així
mateix, estaran exemptes les transmissions de l'habitatge en què concorrin els
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials. Per
tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar
l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la
totalitat de el deute hipotecari. Es presumeix el compliment d'aquest requisit. No
obstant això, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a girar la
liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior
als dos anys. Les modificacions en el padró d’habitants que es formalitzin durant
els dotze mesos previs a la transmissió es consideraran que es produeixen en la
mateixa data de la transmissió
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, de
28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no
Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
Article 13è. Quota tributària
La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del
24,50 per 100.
Obligacions materials i formals
Article 17è.
Els subjectes passius queden obligats a presentar declaració davant l’Ajuntament de
Palafrugell, d’acord amb l’establert a l’article 110 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.
A la declaració s’haurà d’adjuntar còpia del document públic que acrediti la meritació
de l’impost.
Els terminis per a la presentació de la declaració són:
a)
b)

Actes inter vius: trenta dies hàbils.
Actes mortis causa: Sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud dels
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subjectes passius.
Article 18è.
1. Si no es realitza es realitza el pagament de l’impost mitjançant autoliquidació de
manera simultània a la presentació de la declaració, l'Ajuntament notificarà la
liquidació íntegrament als subjectes passius, indicant-se el termini d'ingrés i els
recursos corresponents.
2. En qualsevol moment desprès de la presentació de la declaració i previ a la
liquidació per part de l’Ajuntament , el subjecte passiu pot sol·licitar el lliurament d’una
carta de pagament per fer efectiu el tribut per autoliquidació . En cas d’impagament es
procedirà a l’aplicació dels recàrrecs previstos a l’article 27 de la Llei General
Tributària.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9. TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS EN MATÈRIA D’URBANISME.
Article 5è. Quota Tributària ( s’afegeix apartat 2n)
2. En cas que per a la tramitació de l’expedient sigui necessari l’emissió d’informe per
part d’un altra administració pública i que aquest informe estigui subjecte al pagament
de qualsevol tipus d’exacció , s’incrementarà la quota a ingressar per l’import a satisfer
per l’informe.
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 10. TAXA PER SERVEIS D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.
Article 2n. Fet imposable (es modifica apartat 1r)
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Palafrugell s’ajusten al marc
normatiu integrat per: la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat
interior en el marc de la Unió Europea, al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS)
i la normativa municipal que la desenvolupi, així com a la normativa general i sectorial
d’aplicació a l’activitat que es vol iniciar.
Article 5è. Quota tributària (es modifica apartat 1r)
1. S’estableixen les següents tarifes en funció del tipus de tràmit :
Tipus Tipus de tràmit
1
Autorització ambiental
2
Llicència ambiental

2.240,10
2.240,10
14

3
4
5

Llicència o autorització municipal
Comunicació prèvia d’activitat
Declaració responsable d’activitat

2.240,10
203,65
101,82

6

Comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic

142,55

Article 6è. Consultes i estudis acústics
1. Els interessats en l’obertura d’una nova activitat, podran presentar, prèviament al
inici de la tramitació que correspongui, una sol·licitud de consulta sobre
l’emplaçament , requisits o límits que calguin per l’exercici de l’activitat, acreditant-se
una quota de 47,80 €.
2. Les sol·licituds de consulta referents a animals no domèstics per sota dels límits de
classificació de la llei ambiental tributaran per una quota de 14,00 €.
3. Les sol·licituds que es presentin per tal que l’Ajuntament realitzi el servei
d’inspecció en matèria de contaminació acústica mitjançant un estudi d’acústica medi
ambiental tributaren per les següents quotes:
Euros
Sonometria diürna (de 7.00h a 23.00h)
Sonometria nocturna
Sonometria diürna i nocturna

290,00
429,20
533,60

En cas que la realització de l’estudi acústic es motivi per una queixa presentada per
una tercera persona pel nivell acústic de qualsevol tipus d’activitat es procedirà de la
següent manera:
a) En cas que la prova resulti negativa, i per tant el nivell acústic verificat estigui per
sota del nivell permès, l’Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació a
càrrec de la persona que hagi presentat la queixa, sempre que anteriorment
l’Ajuntament ja hagués efectuat un estudi acústic com a conseqüència d’una queixa
presentada per la mateixa persona i també hagués resultat negativa.
b) En cas que la prova resulti positiva , i per tant el nivell acústic verificat estigui per
sobre del nivell permès, l’Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació al
titular de l’activitat.
Article 7è.- Bonificacions
1. Qualsevol modificació o ampliació d’una activitat gaudirà d’una bonificació del 50%
de la tarifa que correspondria si es tractés d’una nova activitat.
2.- Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o
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declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de
l’emplaçament de l’activitat dins del municipi gaudiran d’una bonificació d’un un 50%
de la tarifa que correspondria si es tractés d’una activitat nova. Serà requisit necessari
que el titular de l’activitat sigui el mateix en l’anterior local i en el nou, que l’activitat
desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l’activitat en el local
on s’exercia anteriorment.
3.- Les activitats que sol.licitin llicència o comunicació prèvia o declaració
responsable, i hagin tramitat prèviament un pla d’empresa dins del projecte INICIA de
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d’una bonificació del 25% en
la quota tributària.
4.- Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius
que iniciïn una nova activitat i que l’exercici d’aquesta activitat suposi l’ocupació de
dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d’un any des de l’inici de
l’activitat. En cas que l’activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda
inferior a 120m2 es gaudirà la bonificació si l’activitat suposa l’ocupació d’una persona
de manera ininterrompuda durant un termini d’un any des de l’inici de l’activitat.
Aquesta bonificació ha de ser sol•licitada una vegada transcorregut un any de l’inici de
l’activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A
la sol•licitud s’haurà d’aportar la documentació de cotització dels treballadors a la
Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment
de l’objectiu d’ocupació.
Article 8è. Canvis de titularitat
1.- Els canvis de titularitat de les activitats tributaran per una quota de 95,10 € .
2.- Els canvis de titularitat de les activitats entre familiars de primer grau tributaran al
50% de la tarifa prevista a l’apartat anterior.
Article 9è.- Acreditament
1- La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se
l'activitat municipal amb la corresponent incoació de l'expedient. A aquest efecte es
considerarà iniciada l'activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud
de la llicència o de la formulació de la comunicació o declaració responsable
corresponent.
2- En el cas d'obertura d'establiments o exercici d'activitats sense haver obtingut la
preceptiva llicència o presentat la comunicació o declaració responsable corresponent,
es considerarà acreditada la taxa en el moment de l'inici de l'obertura o de l'exercici de
l'activitat.
Article 10è.- Declaració, liquidació i ingrés
1- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, de manera que simultàniament a la
sol.licitud de la llicència o formulació de la comunicació o declaració responsable, els
subjectes passius hauran d’efectuar l'ingrés de l'import total del deute tributari.
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2 - Efectuades les comprovacions oportunes per l'Administració, es practicarà la
liquidació definitiva que es notificarà en forma a l'interessat exigint o retornant, si
s'escau, la quantitat procedent.
Article 11è. Gestió
1. Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin, per escrit, la
renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades.
2. En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria
si s’hagués concedit la llicència
3.El pagament dels drets per llicència d’obertura, no suposarà mai per si mateix la
legalització de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció de
la llicència, i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que
l'Administració imposi.
4.Quan l’atorgament d’una llicència d’obres quedi especialment condicionat a la prèvia
obtenció de la llicència ambiental o en règim de comunicació prèvia , es concedirà,
prèvia sol•licitud de l'interessat, la devolució de la quantitat ingressada per la taxa per
llicència d’obertura acreditada quan havent transcorregut el termini de duració de la
llicència d'obres, o el de la seva pròrroga, l'interessat:
a) o bé prevegi que l’activitat a exercir en el local no es realitzarà
b) o bé hagi canviat l’activitat en el mateix local.
Article 12è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12. TAXA PEL SERVEI DE CEMNTIRI MUNICIPAL
Article 6è . Quota tributària (es modifica l'apartat 15e.a)
15.El percentatge a pagar vindrà determinat en funció del grau de parentiu,
segons la legislació civil catalana, entre el titular de la sepultura i el sol·licitant i
s’aplicarà sobre el preu establert a la present ordenança per concessió del dret
corresponent
A-Cònjuge, parella de fet i familiars de 1er. Grau.......................................... 2%
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13. TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
Article 5è. Quota tributària
1. La base de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i
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eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris serà la unitat d’habitatge
o la unitat de local. En aquest sentit s’estableixen les següents tarifes:
a)
Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any
de 148,80 €.
b)
Quotes reduïdes
1. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius
que puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria
municipal, amb un mínim de 6 entregues a l’any les quals hauran de ser residus
no contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer. (paper, cartró,
vidre i envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit
indispensable que s’aporti el corresponent document justificatiu de les
entregues realitzades a la deixalleria municipal .
2. per cada vivenda independentment de la classe que sigui s’establirà una
reducció del 25% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius
que puguin acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal
de foment del compostatge o que des de fa més de sis mesos fan
autocompostatge per pròpia iniciativa. En tots dos casos serà requisit
indispensable que s’informi per l’àrea municipal de Medi Ambient .
3. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius
que compleixin a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior.
Per l’aplicació d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa
petició el compliment dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda . La sol·licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol·liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment
de la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici
Article 10è. Subjectes passius (s’elimina l’apartat 3r. i es tornen a numerar la resta)
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària que:
a.
Sol·licitin la prestació
b.
Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats en establiments que, d’acord amb l’article
36 de l’Ordenança Reguladors dels Residus de Palafrugell, es puguin considerar com
a servei no obligatori, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació de la totalitat de
residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar
abans del final del primer trimestre de l’any i s’haurà de renovar el primer trimestre
dels exercicis posteriors i en cas de noves activitats en el termini d’un mes des de
l’inici de l’activitat. Els titulars d’activitats que portin a terme aquest acreditament
deixaran de tributar pels conceptes de recollida i tractament de residus a partir del
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següent trimestre natural posterior, si bé hauran de fer efectiva una taxa anual d’import
175,44 euros per la inspecció i control municipal de la correcció del servei.
Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat s’acull al sistema de recollida, tractament i
eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de
subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
3. Per a les activitats de construcció generadores de runa el titular de la mateixa tindrà
la consideració de subjecte passiu sempre que no sol·liciti, de manera conjunta amb la
llicència d’obres corresponent, l’ocupació de la via pública per contenidor de runes.
4. Els titulars d’activitats sense local afecte que utilitzin els serveis de la deixalleria
municipal , tindran la consideració de subjectes passius.
5. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 12è. Quota tributària (es modifica tarifa prevista apartat 1.2.3, i els apartats 6,7 i
8)
1.- Les activitats que precisin de local, tributaran d’acord amb l’aplicació del coeficient
multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d’aquest apartat, sobre el
mòdul bàsic d’import 58,48:
CONCEPTE

COEFICIENT
mínim 10
2. Locals destinats a comerços de comestibles i productes alimentaris no inclosos en
l’apartat anterior:
2.3 Fàbriques de pa, de gasoses i anàlegs, magatzems de
comestibles,
autoserveis amb venda d'aliments frescos, gelateries etc....
8
6.- Per a les activitats econòmiques i /o professionals que no precisin de local, i utilitzin
la Deixalleria Municipal, s’estableixen les següents tarifes:
Residu
Tarifa €/kg
REPQ (Residus especials en petites quantitats):Dissolvents, pintures,
tintes, àcids, productes de neteja, reveladors fotogràfics, aerosols, −
fitosanitaris, cosmètics i medicaments…
Envasos buits que hagin contingut substàncies perilloses
−
Metalls valoritzables (Coure, Plom, Zinc, acer, alumini, llautó) i cable
−
elèctric
Bateries de cotxe i altres usos
−
Olis lubricants
−
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Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Tòners
−
Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres
−
Làmpades i fluorescents
−
Envasos lleugers
−
Plàstic d’embalatge
0,70 € /m3
Porexpan (polietilè expandit)
0,70 €/m3
Paper i cartró
−
Envasos de vidre
−
Plàstic dur (cadires i taules de jardí, cubells d’escombraries
0,20 €
domèstiques, etc.)
Olis de cuina
−
Vidre laminat
0,04 €
Vidre pla
−
Runa ( excepte paletes i empreses construcció, que tributen d’acord
0,09 €
amb l’article 12.8)
Fusta
0,05 €
Poda
0,07 €
Voluminós
0,15 €
Pneumàtics
−
Ferralla
−
Matalassos
7 € / unitat
7.-La resta d’activitats econòmiques que paguin taxa d’escombraries i que puguin
utilitzar la Deixalleria segons allò especificat en la Ordenança Reguladora dels Residus
de Palafrugell, podran fer servir sense cost la Deixalleria amb els següents límits
d’entrada:
Residu
Kg exempts de tarifa
REPQ (Residus especials en petites
quantitats):Dissolvents, pintures, tintes,
Sense límit d'entrada (només generadors que
àcids, productes de neteja, reveladors
no disposin de recollida a través dels SIG)
fotogràfics,
aerosols,
fitosanitaris,
cosmètics i medicaments…
Envasos buits que hagin contingut Sense límit d'entrada (només generadors que
substàncies perilloses
no disposin de recollida a través dels SIG)
Metalls valoritzables (Coure, Plom,
Zinc, acer, alumini, llautó) i cable Sense límit d'entrada
elèctric
Bateries de cotxe i altres usos
Només domèstic
Olis lubricants
Només domèstic
Residus
d'aparells
elèctrics
i Sense límit d'entrada (només generadors que
electrònics
no disposin de recollida a través dels SIG)
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Sense límit d'entrada (només generadors que
no disposin de recollida a través dels SIG)
Piles de botó, alcalines, acumuladors i Sense límit d'entrada (només generadors que
altres
no disposin de recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada (només generadors que
Làmpades i fluorescents
no disposin de recollida a través dels SIG)
Envasos lleugers
Sense límit d'entrada
Tòners

Plàstic d’embalatge

45 m3

Porexpan (polietilè expandit)

45 m3
Sense límit d'entrada
Sense límit d'entrada

Paper i cartró
Envasos de vidre
Plàstic dur (cadires i taules de jardí,
cubells d’escombraries domèstiques, 400 kg
etc.)
Olis de cuina
Només domèstic
Vidre laminat

1500 kg
7000 kg

Vidre pla
Runa (excepte paletes i empreses
1.000 kg
construcció)
Fusta
3000 kg
Poda
7500 kg
Voluminós
1000 kg
Pneumàtics
Només domèstic
Ferralla
Sense límit d'entrada
Matalassos
5 unitats
* una vegada superats els límits exempts tributaran d’acord amb les tarifes de l’apartat
6è. d’aquest article.
8.- Per a les activitats de construcció generadores de runa que no requereixin llicència
d’obra major i que no sol·licitin, de manera conjunta amb la llicència d’obres
corresponent, l’ocupació de la via pública per contenidor de runes, l’import de la taxa
serà el resultat d’aplicar el tipus únic de 0,5% al pressupost de l’obra que s’apliqui a
efectes d’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres. Per cada obra s’estableix
un límit de 1.000 kg de runa a l’any.
Article 14è. Declaració i ingrés (s’elimina apartat 4t i es tornen a numerar)
1.Per a les activitats que s’exerceixin en local, dintre dels trenta dies hàbils següents a
la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius
formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la
declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l'exercici,
prorratejada per trimestres naturals.
2. Per les activitats que s’exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per
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comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la
matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir
del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. En
cas que en un local es produeixi un canvi d’activitat que suposi variació en la quota
tributària a ingressar en concepte de taxa d’escombraries, es procedirà a prorratejar
per quotes trimestrals les quotes anuals de les diferents activitats per tal de regularitzar
el seu pagament, aplicant el nou import de la nova activitat a partir del trimestre
següent en que es comuniqui la nova activitat.
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
4.- Per les activitats que s’exerceixin en local, quan s’atorgui una llicència temporal o
es comuniqui prèviament per activitat de caràcter temporal, on consti en el moment de
l’atorgament la data de finalització no prorrogable de la mateixa, es calcularà la taxa en
funció dels trimestres efectius d’activitat previst.
Article 15
1. Els generadors de residus comercials que d’acord amb la ordenança reguladora
dels residus de Palafrugell (art. 36), puguin optar a una gestió privada, tindran les
següents bonificacions (acumulables):
Residu
Cartró
Envasos

Bonificació
10 %
20 %

Vidre
Orgànica
Resta

20 %
20 %
30 %

Als establiments que gestionin de forma privada la totalitat dels residus, els hi serà
d’aplicació la quota mínima establerta a l’article 10.2 de la Ordenança Fiscal.
2.- Els establiments comercials adherits al servei municipal de separació de residus en
origen (servei de recollida de residus porta a porta) gaudiran d’una bonificació del 2%
de la quota de la taxa d’escombraries sempre que no hagin rebut cap sanció o avís en
els darrers 2 anys.
3.- Els establiments comercials que no poden adherir-se al servei municipal de
separació de residus en origen (servei de recollida de residus porta a porta) degut a
que l’Ajuntament no ha desplegat el servei en el sector on es localitzi l’establiment
gaudiran d’una bonificació de l’1% de la quota de la taxa d’escombraries sempre que
no hagin rebut cap sanció o avís en els darrers 2 anys.
4. Els establiments generadors de residus comercials que assisteixin a la sessió
formativa organitzada per l’Ajuntament sobre la correcta gestió dels residus, tindran
una bonificació del 5 % de la taxa. Les sessions formatives estaran adreçades a
22

personal de l’establiment i es programaran entre els mesos d’abril i juny.
Els establiments que durant l’any siguin objecte d’una inspecció de residus amb
resultat excel·lent (absència total d’impropis en les diferents fraccions generades,
abans del lliurament per part de l’establiment als serveis de recollida) tindran una
bonificació afegida del 15 %.
5. Bonificacions per actuacions de prevenció de residus adoptades per els
establiments comercials.
Sector

Pràctica

Bonificació

A. Disposar d’acords escrits amb un mínim de
4 proveïdors per que s’enduguin residus
d’embalatge dels seus productes.
B. Oferir visiblement la opció de triar racions
A.......6%
reduïdes.
Bars
restaurants

i

Cadascuna de les
C. Oferir visiblement la opció d’endur-se el
pràctiques
menjar i beguda sobrant.
B, C, D i E....1%
D. Oferir aigua només en envàs de vidre.
E. Utilitzar estovalles de roba.

Venda
d’aliments
per
Utilitzar gots i coberts compostables i
consum
implantar sistemes per què els usuaris els
5%
immediat
retornin a l’establiment i garantir una correcta
(gelateries,
separació. (sorteig, dipòsit...)
croissanteries,
etc.)
Comerços
Disposar d’acords escrits amb els proveïdors
d’alimentació
per que s’enduguin residus d’embalatge dels
6%
(excepte grans
seus productes.
superfícies
i
supermercats)
6.- En qualsevol cas, un establiment sancionat o amb avís perdrà els drets a obtenir
bonificacions i s’aplicarà el que s’especifica en el punt 4 de l’article 12
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 6è Tarifes (es modifica les següents tarifes epígraf 4 i 6)
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4. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
4.1 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia
descoberta o amb parasols , per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
4.2 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia
amb mampares perimetrals de vidres, lona o metacrilat d'alçada
màx. 1,40 mts , per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia

35,80
44,80
3,80
12,40
0,00
27,90
34,80
3,00
9,70
0,00
25,30
27,90
2,90
8,70
0,00
20,40
25,30
2,50
7,60

42,45
53,12
4,51
14,70
33,05
41,22
3,55
11,49
30,00
33,08
3,44
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al mes
carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
4.3 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura
fixa de cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 1a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 2a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 3a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
4.4 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura
fixa (no desmuntable) de tancament i cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 1a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 2a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 3a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes

10,32
23,10
28,65
2,83
8,61

49,10
61,30
15,50
0,00
38,20
47,50
12,00
0,00
34,70
38,20
10,10
0,00
25,80
32,10
8,70

58,00
77,70
18,30
0,00
45,80
60,40
14,40
39,80
48,30
11,60
0,00
28,80
38,80
9,70
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6. TAXA PER INSTAL.LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS
EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AIXÍ COM INDUSTRIES
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
3. Llicències per activitats recreatives
3.1 Tómboles, casetes de fira, cavallets, atraccions diverses,
ocupacions dels cavallets, atraccions diverses, ocupacions
destinades a la celebració d'espectacles o anàlogues, cada setmana
o fracció per metre quadrat
3.1.1 Fins a 25 metres quadrat
3.1.2 De 26 a 50 m2
3.1.3 De 51 a 100 m2 (quota mínima 360 €)
3.1.4 De 101 a 200 m2 (quota mínima 620 €)
3.1.5 De més de 201 m2 (quota mínima 1.000 €)
3,2 Caravanes durant la festa major, per unitat i durant tota la festa
major màxim 10 dies naturals
3,3 Caravanes per cada dia fora del període festa major, per unitat
3.4 Circs i anàlegs per dia d’actuació

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16. TAXA
RESERVES DE LA VIA PUBLICA

7,50
7,20
6,20
5,00
3,00
63,00
50,00
153,70

PER ENTRADA DE VEHICLES I

Article 9è. Normes de Gestió (s’afegeix apartat 8)
8. Les entrades de vehicles senyalitzades amb placa de gual i de les quals consti un o
més rebuts rebut pendent de pagament en fase executiva no disposaran del servei de
grua per retirar un vehicle que obstaculitzi l’entrada o sortida de vehicles.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18. TAXA PER SERVEIS DE CARÀCTER SOCIAL I
ASSISTENCIAL
Article 2n. Fet Imposable
1.Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis de caràcter
benèfic assistencial.
2. Queden incloses dins d’aquesta Ordenança els següents serveis:
a.- Servei d’ajuda a la llar
b.- Servei de teleassistència
c.- Servei de transport pels usuaris de Centre de Dia
d.- Serveis derivats de l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal dels horts
comunitaris
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Article 5è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l’apartat següent.
SERVEIS DE CARÀCTER BENÈFIC ASSISTENCIAL
4.- serveis derivats per autoritzacions d’ocupacions d’horts ecològics
comunitaris
- tarifa anual (en cas d’alta o baixa es prorratejarà proporcionalment)

100,00

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20. TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
Article 7è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
1.1 Subministrament d’aigua

US DOMESTIC
-Fins a 10m3 per mes
-De 10m3 a 20m3
-Excés de 20m3
US INDUSTRIAL
RECÀRREC PER SOBREELEVACIÓ
CONSERVACIÓ D’ESCOMESES I COMPTADORS
Fins a 13 mm de diàmetre
-De 15 i 20 mm de diàmetre
-De 25 i 30 mm de diàmetre
-De més de 30 mm de diàmetre

Euros/m3
0,3893
0,7000
1,1698
0,6356
0,1215
Abona/euro/mes
0,8247
0,9891
1,4422
2,2651

A efectes de l’aplicació de les tarifes senyalades en l’apartat anterior tindran la
consideració de quota de servei, que es facturarà per cada abonat amb independència
del seu consum registrat, les següents:

Hotel 1a. Categoria : €/Habitació/dia

0,2614

Hotel 2a. Categoria: €/Habitació/dia

0,1907

Hotel 3a. Categoria: €/Habitació/dia

0,1363

Comptador de 13 mm de diàmetre : €/mes

2,5830
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Comptador de 20 mm de diàmetre
€/mes

:
5,1660

Comptador de 30 mm de diàmetre : €/mes

7,7695

Comptador de 40 mm de diàmetre : €/mes

12,9560

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23. TAXA PER VISITES AL MUSEU DEL SURO,
ELS SEUS SERVEIS DEPENENTS I L’ÚS PRIVATIU DELS SEUS ESPAIS
Article 4t. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l'apartat següent:
4.1.- Accés al Museu, a la torre de Sant Sebastià de la Guarda i al dipòsit modernista
de Can Mario.
4.1.1.-- Visites individuals a centres:
・
Visita al Museu del Suro de Palafrugell: entrada individual 3 €. Entrada
reduïda 1’5 €.
・
Visita Torre de Sant Sebastià: entrada individual i col·lectiva 1 €. No hi ha
entrada reduïda.
・
Visita al Dipòsit modernista de Can Mario: entrada individual i col.lectiva 1 €.
No hi ha entrada reduïda.
4.1.2.- Activitats per a escolars i estudiants:
・
Visites guiades a l’exposició permanent i a les exposicions temporals: 4
€/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per grup)
・
Tallers: 4,50 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per
grup)
・
Visites guiades en idiomes: 5 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim 125 € per grup).
・
Visita al Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista: 1 €
4.1.3.- Activitats familiars programades d’estiu i caps de setmana
 Visites guiades i visites teatralitzades (no es paga preu d’entrada): 3€ per
adults i menors a partir de 12 anys. A partir de 6 anys paguen 1’5 €.
 Tallers i vistes taller (no es paga preu d’entrada): 3€ per adults i menors a partir
de l’edat que s’especifiqui en cada taller.
4.1.4- Activitats adults
・
Visita guiada jubilats: 3 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim, 75 € per grup)
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・
Visita guiada resta grups: 4 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim, 90 € per grup)
・
Visita guiada en idiomes: 5 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim, 125 € per grup)
・ Taps, Vins i Mercats. Una explosió de color, sabor i tradició:
・
Visita més tast de vi negre: 135 € (grup de 55 persones, equivalent 2,45
€/persona)
・
Visita més tast de vi negre i blanc: 180 € (grup de 55 persones, equivalent a
3,27 €/persona)
・
Visita més tast de vi dolç: 170 € ) grup de 55 persones 3,09 €/persona)
4.1.5.- Gaudiran d’entrada gratuïta:
・
Menors de 12 anys excepte visites guiades al Museu del Suro, a la Torre de
Sant Sebastià i al Centre d’Interpretació del dipòsit modernista.
・
Persones discapacitades
・
Docents (prèvia presentació del carnet acreditatiu)
・
Membres de L’ICOM
・
Membres de Associació de Museòlegs de Catalunya
・
Membres de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya
・
Aturats (prèvia presentació del full DARDO)
・
Donants i col·laboradors del Museu.
・
Membres de l’Associació d’Amics del Museu
・
Membres de l’associació d’Empresaris Surers i de l’Institut Català del Suro
・
Membres del Club del Vi
・
Guies turístics professionals acreditats
・
Membres del Club Super 3
・
Persones vinculades al protocol municipal.
・
Persones que visitin exclusivament l’espai d’exposicions temporals
・
Tothom el darrer dissabte de cada mes, que serà dia de portes obertes,
exceptuant la participació en activitats específiques.
4.1.6.- Gaudiran d’entrada reduïda:
・
Jubilats
・
Estudiants a partir de 12 anys i persones amb el Carnet Jove
・
Institucions i entitats amb les que el Museu del Suro hagi establert un conveni
al respecte.
・
Les persones que visitin conjuntament el Museu del Suro, la Fundació Pla i la
Fundació Vila Casas i hagin comprat l’entrada sencera en una de les altres dues
institucions,.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
Article 6è. Quota Tributària (es modifiquen exclusivament les tarifes que es
transcriuen)
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l'apartat següent.
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE BÈNS
MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE EUROS
CARÀCTER ESPORTIU
1.7 PISTES D'ATLETISME DE L'ESTADI MUNICIPAL
g) Abonament anual entitats segons conveni
nou 1.800
1.8 PISCINA MUNICIPAL
Lloguers
4.- Festes infantils (1’5 hores) espai i material (mínim de 10 nens) preu nou 3,00
per nen
Festes infantils (1’5 hores) amb monitor (mínim de 10 nens) preu per nou 6,00
nen
Quota trimestral
Abonats individuals majors de 18 anys
2% 84,00
71,50
Associacions i empreses, a partir de 10 persones reducció del 15% en
quotes individuals
Abonats familiars ( dos adults + fills menors de 18 anys)
2% 143,00
Abonats familiars, 2 persones majors de 60 anys
2% 84,20
Abonats horari de 13 a 16 hores de dilluns a divendres (sense dret a les 2% 40,50
activitats del pack fitness)
Abonats de cap de setmana de divendres a les 16 hores fins a dilluns a 2% 40,50
les 13 hores (sense dret a les activitats del pack fitness)
1.10 PISTES DE PADEL
a) Hora o fracció sense llum 4 persones (preu persona )
nou
5,00
b) Hora o fracció amb llum 4 persones (preu persones)
nou 6,00
c) Hora o fracció sense llum abonats 4 persones (preu persona)
nou 3,00
d) Hora o fracció amb llum abonats
nou 3,50
2. PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
2.1 ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Multiesports, dos sessions a la setmana, preu trimestre
2% 68,50
Gimnàstica rítmica nivell 1 i nivell 2, 3 sessions setmana, trimestre
2% 88,00
Gimnàstica rítmica nivell 3, 4 sessions/setmana, per trimestre
2% 112,20
Gimnàstica rítmica nivell 3 plus de ballet 1 hora setmanal, per mes
2% 13,50
30

2.1.1 ACTIVITATS D’ESTIU
Cursos de vela una setmana (segons conveni amb el C. Nàutic
Llafranc)
Cursos de tennis i similars per quinzenes
2%
Cursos d’activitats gimnàstica per mes
2%
Matí/ Tarda esportiva
2%
Campus esport d’estiu, un mes
2%
Campus esport d’estiu, 15 dies.
2%
Cursos de natació
2%
2.2.- ACTIVITAT FÍSICA DE MANTENIMENT
2.2.1.- GENT GRAN
A partir de 60 anys ( 3 dies / setmana ) al trimestre
2%
2.2.2.- ADULTS
Tai Chi, 1 dies /setmana (1 ½ ), per trimestre
2%
Pilates, 2 dies / setmana, per trimestre
2%
Paleotraining 2 dies/setmana, per trimestre
nou
Preparació física, 3 dies/setmana, per mes
2%
Bonus pack fitness de 10 sessions
2%
Sessió individualitzada (entrenament personal)
nou
Sessió individualitzada (3 sessions), preu per persona
nou
Sessió individualitzada (5 sessions)
nou
Sessió individualitzada (10 sessions)
nou
Sessió individualitzada 2 persones (entrenament personal) preu per nou
persona
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions) per persona
nou
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions) per persona
nou
Sessió individualitzada 2 persones (10 sessions) per persona
nou
2.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Sessió individualitzada de natació
Sessió individualitzada (3 sessions)
Sessió individualitzada (5 sessions)
Sessió individualitzada de natació ( dos persones)
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions)
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions)
Sessió individualitzada de terapèutica
Activitat aquàtica prepart i postpart, preu per sessió
Programes anuals, pagaments trimestrals
Activitat aquàtica per nadons
Cursos de natació 1 dia a la setmana
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (2 dies)
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (3 dies)
Aigua Gim Adults , 2 dies setmanals

120,00
153,00
91,00
91,00
199,00
114,00
115,00

50,00
99,00
115,00
115,00
61,00
51,00
35,00
95,00
175,00
320,00
25,00
70,00
115,00
225,00

2%
nou
nou
2%
nou
nou
0
0

27,50
75,00
124,00
49,00
132,00
220,00
31,00
9,00

2
2
2
0
2

102,00
66,50
69,50
92,00
115,00
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aiguazumba ,2 dies setmanals
nou 115,00
Paleoswim 2 dies setmanals
nou 115,00
Pack natació adults
2
115,00
Natació esportiva i cursos d’aprendre i domini 2 hores / setmana
2
115,00
Natació esportiva 3 hores / setmana
2
143,00
Natació esportiva 5 hores / setmana
2
158,00
Activitat aquàtica terapèutica (2 dies setmanals)
2
143,00
Activitat aquàtica per a fibromiàlgia (1 dia a la setmana)
2
64,50
2.4.- ACTIVITAT ESCOLAR PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (horari
escolar) i CASALS
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) - Escola de5
2,30
la vila
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) - Escola fora5
2,60
vila
Programa natació escolar (escoles vila): 10-25 sessions per nen i5
2,00
sessió
Programa natació escolar (escoles fora vila): 10-25 sessions per nen i5
2,30
sessió
Associacions de joventut i lleure, casals... (persona/ sessió)
5
2,60
Jornades Blaves (1 sessió de teoria i pràctica)
5
9,45
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles de la vila 5
2,00
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles fora de la5
2,30
vila

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS
DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic
municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
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constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de
l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions
electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.”
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl,
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
MUNICIPALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Article 32 – Recàrrecs d’extemporaneïtat (és modifica l’apartat 2n)
2. En el supòsit d’autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al
termini previst en el corresponent document liquidatori s’exigiran els recàrrecs
previstos en el punt 1.
Article 38n (s’afegeix apartat 7)
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7. Quan, en els procediments d’alienació regulats anteriorment, quedessin sense
adjudicar algun/s dels béns embargats, l’òrgan de recaptació podrà proposar, de
manera motivada a l’Alcaldia, l’adjudicació a la Hisenda Pública en pagament del
deute. Amb caràcter general s’estableixen els següents criteris :
- pels béns immobles sense càrregues s’acordarà l’adjudicació
- pels béns immobles amb càrregues s’acordarà l’adjudicació sempre que hi consti
informe favorable emès per la intervenció de fons en relació a la disponibilitat
pressupostària per assumir les càrregues.
En tot cas L’Alcalde podrà no acordar l’adjudicació del bé en base a informe tècnic
motivat que desaconselli la seva adjudicació.
Article 39 – Actuacions posteriors a la subhasta
1. Finalitzada la subhasta s’aixecarà acta pel secretari de la Mesa. Posteriorment, es
procedirà a desenvolupar les següents actuacions:
1.1 Retornar els dipòsits que s’haguessin constituït, llevat els pertanyents als
adjudicataris, que s’aplicaran al pagament del preu de la rematada.
1.2 Instar als adjudicataris a que efectuïn el pagament, amb l’advertència de que, si
no el completen en els 15 dies següents a la data d’adjudicació, perdran l’import del
dipòsit i quedaran obligats a rescabalar a l’Administració dels perjudicis que origini
l’esmentada falta de pagament.
1.3 Entregar als adjudicataris, llevat en els supòsits en què hagin optat per
l’atorgament d’escriptura pública de venda, certificació de l’acta d’adjudicació dels
béns.
La citada certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i en
aquesta es farà constar que queda extingida l’anotació preventiva feta en el registre
públic corresponent a nom de la Hisenda municipal. Així mateix, s’expedirà manament
de cancel·lació de les càrregues posteriors.
Aquesta certificació haurà d’acreditar, així mateix, el compliment dels següents tràmits:
Que s’ha efectuat el pagament del remat.
Haver emès informe sobre el compliment de les formalitats legals en el
procediment de constrenyiment a petició de l’òrgan recaptador i, en tot cas, quan
l’adjudicació recaigui sobre béns o drets inscriptibles en el Registre de la Propietat
1.4 Practicar la corresponent liquidació, entregant el sobrant, si hi hagués, a l’obligat al
pagament. Si aquest no ho rep, es consignarà a la seva disposició en la caixa de la
tresoreria municipal.
Segon.-Exposar al públic els acords precedents, al tauler d’edictes de l’Ajuntament,
durant un termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix s’haurà de
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publicar anunci d’exposició en un diari dels de major difusió de la província. En aquest
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n presentat cap, els
acords restaran aprovats definitivament.
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acord elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades
així com de l’ordenació de la nova Ordenança General de Gestió i Recaptació els
quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2016 i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.

Esmenes:
Per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, i mitjançant escrit
presentat al Registre d’Entrada el dia 26 d’octubre de 2015, amb número 13391, s’han
presentat esmenes a la proposta de modificació que afecten a l’Impost sobre Béns
Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques i Taxa de recollida d’escombraries.
En relació a aquestes esmenes l’equip de govern es compromet a crear un òrgan amb
participació dels regidors de l’oposició per a l’estudi de la revisió de la taxa de recollida
d’escombraries i per l’establiment dels criteris que defineixin les activitats que han de
ser declarades d’especial interès o utilitat municipal a efectes de bonificació fiscal. Amb
aquest compromís del govern, per part del grup municipal d’ERC s’accepta que la seva
esmena sigui traslladada al text de l’ordenança fiscal amb la següent redacció:
- Ordenança Fiscal número 5, Impost sobre activitats econòmiques.
Article 5è. Exempcions i bonificacions (es modifica apartat 2n i s’incorpora apartat 4t):
2. .-S’estableix, d’acord amb l’article 88.2.e 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 sobre Activitats Econòmiques a favor de les
activitats 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 88.2.e s’estableixen les següents bonificacions:
1.
Bonificació del 95% de la quota per subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una
activitat econòmica en immobles situats en els sectors d’activitat econòmica de SUD
1.13 “Circumval·lació Nord”, SUD 1.12 “Brugueres , SUD 1.11 “La Fanga”, Pa 1.22
“Vins i Licors Grau” o Ua 1.7“Antiga Zona industrial” i que acreditin la creació de nous
llocs de treball . Serà requisit indispensable que s’aporti la documentació de cotització
dels treballadors i altre que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels
requisits.
2.
Bonificació del 40% per les activitats que acreditin la contractació amb caràcter
indefinit de persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%. Serà
requisit indispensable que s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i
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altre que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels requisits.
3.
Bonificació del 50% per les activitats que acreditin la contractació de persones
aturades de més de 45 anys o de menys de 25 anys. Serà requisit indispensable que
s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui requerida per
tal d’acreditar el compliments dels requisits.
4. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent els
subjectes passius per quota municipal que produeixin energia obtinguda en
instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, a partir de
biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es realitzi
en instal·lacions ubicades a Palafrugell i aquesta energia sigui utilitzada en activitats
realitzades al mateix municipi i representi, almenys, un 50% del total del consum.
Igualment gaudiran d’aquesta bonificació els subjectes passius que es limitin a utilitzar
d’aquests tipus d’energia, sense produir-ne, sempre que el seu consum representi,
almenys, un 80% del total de l’energia que consumeixin en l’exercici de les activitats
ubicades al municipi. La bonificació te caràcter pregat, amb una durada màxima de 4
anys des que es posi en funcionament la instal·lació per a la producció d’aquests tipus
d’energia o el seu consum assoleixi el percentatge fixat en el paràgraf anterior
Es voten les esmenes presentades pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya, amb el següent resultat:
Vots a favor: Senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza,
Mauri, Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba
(CiU), els senyors Piferrer. Sabrià, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i
Tauste (ERC) i el senyor Genover (Entesa), total vint vots a favor.
Vots en contra: Senyor Girbal (C's), total un vot en contra.
Abstencions: Cap.
Per tant, s'incorporen les esmenes a la proposta presentada, en conseqüència, la part
dispositiva de la qual quedarà redactada com segueix:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació dels següents articles de les
Ordenances Municipals vigents, establerts de conformitat amb el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, les quals resten redactades de la següent manera:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 5è. Bonificacions (modificació apartat 3r i 5è )
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
-

l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 97.125 €
hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat
de convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família
nombrosa expedit.
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el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de
Palafrugell per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un
fraccionament del deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que
presentin la sol·licitud de bonificació hauran de donar compliment al requisit de
no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un fraccionament del
deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions
d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que corresponguin a
exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període voluntari de
pagament que consti a la liquidació
-

5. S’estableixen, d’acord amb l’article 74.2. quàter 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, les següents bonificacions de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles a
favor d’immobles on es desenvolupen activitats econòmiques 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 per majoria simple i s’acordarà , prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, que s’haurà de presentar abans de la finalització del període
voluntari de pagament de l’any pel que es sol·licita la seva aplicació.
De conformitat amb l’article 74.2 quàter s’estableixen les següents bonificacions:
a. Bonificació del 50% pels immobles que estiguin inclosos en el projecte “locals
amb vida” pel lloguer d’espais per activitats econòmiques a preus assequibles
per emprenedors i hagin signat el corresponent conveni amb l’Institut de
Promoció Econòmica de Palafrugell abans del dia 1 de gener de l’exercici .
Serà requisit indispensable que l’immoble cadastral subjecte a tributació per
l’Impost sobre Béns Immobles correspongui en la seva totalitat al local
comercial inclòs en el projecte “locals amb vida”
b. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges que es realitzi activitat de
lloguer i s’hagi gestionat des de la borsa de lloguer social per part de l’Oficina
Municipal d’Habitatge.
c. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges dotacionals que es realitzi
activitat de lloguer social per a gent gran."
Article 7è. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen a aplicar, d’acord amb l’article 72.3 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, serà el 0,7582 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana o de
béns immobles de característiques especials i el 0,90 % quan es tracti dels de
naturalesa rústega.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
INSTAL·LACIONS I OBRES.

3.

IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

Article 7è. Bonificacions (modificació apartat 7.1.d)
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:
a. Bonificació del 95% de la quota per les obres que a executar en equipaments
d’ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres
ens de dret públic o privat.
b. Bonificació del 95% per les obres a executar en el marc del projecte
d’intervenció integral dels Barris de la Sauleda i el carrer Ample
c. Bonificació del 95% per les obres a executar com a conseqüència de
desastres naturals o per motius de força major.
d. Bonificació del 75% per les obres a executar per fundacions sense finalitat
lucrativa amb finalitats d’assistència social sempre que les obres guardin
relació amb l’activitat fundacional
e. Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents ,que
suposin la creació de llocs de treball en els Sectors d’Activitat Econòmica que,
d’acord amb el POUM de Palafrugell, tenen com a ús predominant l’ús
industrial. Caldrà que a la seva sol·licitud aportin memòria de la previsió de
llocs de treball una vegada instal·lada la nova activitat o executada la
remodelació. Serà requisit que entre l’atorgament de la llicència i l’inici de les
obres no es superin els sis mesos.
f. Bonificació del 50% per les obres que a executar 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.
g. Bonificació del 50% de les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral
de les façanes.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Article lr. Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els
terrenys de naturalesa urbana i els classificats de característiques especials i que es
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manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els
béns esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
g) Adjudicació d’immobles als seus copropietaris, sempre que el percentatge adjudicat
superi el que es disposava en condomini
Article 2n. Consideració de terrenys de naturalesa urbana
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que hagin de tenir la
consideració d'urbans, a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, amb independència
que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró d' aquell.
Article 3r. Actes no subjectes
1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys
que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
2. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en
pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament
dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns
immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el
règim econòmic matrimonial.
3. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns
immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, SA regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit,
d'acord amb el que estableix l'article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió de actius.
No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions
realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, SA, a entitats participades directament o indirectament per aquesta Societat
en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat
participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a
conseqüència de la mateixa.
No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per
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la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les
entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons
d'actius bancaris, a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012,
de 14 de novembre.
No s'acreditarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els
citats Fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària als Fons,
4. En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput
per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes als apartats 2 i 3
d’aquest article.
Article 4t.
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que
estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. A aquests efectes,
l'ordenança fiscal ha d'establir els aspectes substantius i formals de l'exempció.
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Així mateix, estaran exemptes
les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en
execucions hipotecàries judicials o notarials. Per tenir dret a l'exempció es requereix
que el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar
no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets
en quantia suficient per satisfer la totalitat de el deute hipotecari. Es presumeix el
compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el
contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys. Les modificacions en el padró d’habitants que es formalitzin durant els
dotze mesos previs a la transmissió es consideraran que es produeixen en la mateixa
data de la transmissió
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació
parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no Residents i
sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet
legalment inscrita.
Article 13è. Quota tributària
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La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del
24,50 per 100.
Obligacions materials i formals
Article 17è.
Els subjectes passius queden obligats a presentar declaració davant l’Ajuntament de
Palafrugell, d’acord amb l’establert a l’article 110 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.
A la declaració s’haurà d’adjuntar còpia del document públic que acrediti la meritació
de l’impost.
Els terminis per a la presentació de la declaració són:
a) Actes inter vius: trenta dies hàbils.
b) Actes mortis causa: Sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud dels
subjectes passius.
Article 18è.
1. Si no es realitza es realitza el pagament de l’impost mitjançant autoliquidació de
manera simultània a la presentació de la declaració, l'Ajuntament notificarà la
liquidació íntegrament als subjectes passius, indicant-se el termini d'ingrés i els
recursos corresponents.
2. En qualsevol moment desprès de la presentació de la declaració i previ a la
liquidació per part de l’Ajuntament , el subjecte passiu pot sol·licitar el lliurament d’una
carta de pagament per fer efectiu el tribut per autoliquidació . En cas d’impagament es
procedirà a l’aplicació dels recàrrecs previstos a l’article 27 de la Llei General
Tributària.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 5è. Exempcions i bonificacions (es modifica apartat 2 i s’incorpora apartat 4)
2. .-S’estableix, d’acord amb l’article 88.2.e 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 sobre Activitats Econòmiques a favor de les
activitats que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històrico-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 88.2.e s’estableixen les següents bonificacions:
a) Bonificació del 95% de la quota per subjectes passius que iniciïn l’exercici
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d’una activitat econòmica en immobles situats en els sectors d’activitat
econòmica de SUD 1.13 “Circumval·lació Nord”, SUD 1.12 “Brugueres , SUD
1.11 “La Fanga”, Pa 1.22 “Vins i Licors Grau” o Ua 1.7“Antiga Zona industrial” i
que acreditin la creació de nous llocs de treball . Serà requisit indispensable
que s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui
requerida per tal d’acreditar el compliments dels requisits.
b) Bonificació del 40% per les activitats que acreditin la contractació amb caràcter
indefinit de persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%. Serà
requisit indispensable que s’aporti la documentació de cotització dels
treballadors i altre que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels
requisits.
c) Bonificació del 50% per les activitats que acreditin la contractació de persones
aturades de més de 45 anys o de menys de 25 anys. Serà requisit
indispensable que s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre
que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels requisits.
4.- S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent els
subjectes passius per quota municipal que produeixin energia obtinguda en
instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, a partir de
biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es realitzi
en instal·lacions ubicades a Palafrugell i aquesta energia sigui utilitzada en activitats
realitzades al mateix municipi i representi, almenys, un 50% del total del consum.
Igualment gaudiran d’aquesta bonificació els subjectes passius que es limitin a utilitzar
d’aquests tipus d’energia, sense produir-ne, sempre que el seu consum representi,
almenys, un 80% del total de l’energia que consumeixin en l’exercici de les activitats
ubicades al municipi. La bonificació te caràcter pregat, amb una durada màxima de 4
anys des que es posi en funcionament la instal·lació per a la producció d’aquests tipus
d’energia o el seu consum assoleixi el percentatge fixat en el paràgraf anterior
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9. TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS EN MATÈRIA D’URBANISME.
Article 5è. Quota Tributària ( s’afegeix apartat 2n)
2. En cas que per a la tramitació de l’expedient sigui necessari l’emissió d’informe per
part d’un altra administració pública i que aquest informe estigui subjecte al pagament
de qualsevol tipus d’exacció , s’incrementarà la quota a ingressar per l’import a satisfer
per l’informe.
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 10. TAXA PER SERVEIS D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.
Article 2n. Fet imposable (es modifica apartat 1r)
1.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Palafrugell s’ajusten al marc
normatiu integrat per: la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat
interior en el marc de la Unió Europea, al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
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s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS)
i la normativa municipal que la desenvolupi, així com a la normativa general i sectorial
d’aplicació a l’activitat que es vol iniciar.
Article 5è. Quota tributària (es modifica apartat 1r)
1. S’estableixen les següents tarifes en funció del tipus de tràmit :
Tipus
1
2
3
4
5
6

Tipus de tràmit
Autorització ambiental
Llicència ambiental
Llicència o autorització municipal
Comunicació prèvia d’activitat
Declaració responsable d’activitat
Comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic

2.240,10
2.240,10
2.240,10
203,65
101,82
142,55

Article 6è. Consultes i estudis acústics
1. Els interessats en l’obertura d’una nova activitat, podran presentar, prèviament al
inici de la tramitació que correspongui, una sol·licitud de consulta sobre
l’emplaçament , requisits o límits que calguin per l’exercici de l’activitat, acreditant-se
una quota de 47,80 €.
2. Les sol·licituds de consulta referents a animals no domèstics per sota dels límits de
classificació de la llei ambiental tributaran per una quota de 14,00 €.
3. Les sol·licituds que es presentin per tal que l’Ajuntament realitzi el servei d’inspecció
en matèria de contaminació acústica mitjançant un estudi d’acústica medi ambiental
tributaren per les següents quotes:
Euros
Sonometria diürna (de 7.00h a 23.00h)
Sonometria nocturna
Sonometria diürna i nocturna

290
429,2
533,6

En cas que la realització de l’estudi acústic es motivi per una queixa presentada per
una tercera persona pel nivell acústic de qualsevol tipus d’activitat es procedirà de la
següent manera:
a) En cas que la prova resulti negativa, i per tant el nivell acústic verificat estigui per
sota del nivell permès, l’Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació a
càrrec de la persona que hagi presentat la queixa, sempre que anteriorment
l’Ajuntament ja hagués efectuat un estudi acústic com a conseqüència d’una queixa
presentada per la mateixa persona i també hagués resultat negativa.
b) En cas que la prova resulti positiva, i per tant el nivell acústic verificat estigui per
sobre del nivell permès, l’Ajuntament procedirà a emetre la corresponent liquidació al
titular de l’activitat.
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Article 7è.- Bonificacions
1. Qualsevol modificació o ampliació d’una activitat gaudirà d’una bonificació del 50%
de la tarifa que correspondria si es tractés d’una nova activitat.
2.- Les peticions de noves llicències o formulació de noves comunicacions o
declaracions responsables en un local, sempre que siguin causades pel trasllat de
l’emplaçament de l’activitat dins del municipi gaudiran d’una bonificació d’un un 50%
de la tarifa que correspondria si es tractés d’una activitat nova. Serà requisit necessari
que el titular de l’activitat sigui el mateix en l’anterior local i en el nou, que l’activitat
desenvolupada sigui la mateixa,i que es tramiti la baixa efectiva de l’activitat en el local
on s’exercia anteriorment.
3.- Les activitats que sol.licitin llicència o comunicació prèvia o declaració responsable,
i hagin tramitat prèviament un pla d’empresa dins del projecte INICIA de l’Institut de
Promoció Econòmica de Palafrugell gaudiran d’una bonificació del 25% en la quota
tributària.
4.- Gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota municipal els subjectes passius
que iniciïn una nova activitat i que l’exercici d’aquesta activitat suposi l’ocupació de
dues persones de manera ininterrompuda durant un termini d’un any des de l’inici de
l’activitat. En cas que l’activitat es desenvolupi en un local de superfície construïda
inferior a 120m2 es gaudirà la bonificació si l’activitat suposa l’ocupació d’una persona
de manera ininterrompuda durant un termini d’un any des de l’inici de l’activitat.
Aquesta bonificació ha de ser sol•licitada una vegada transcorregut un any de l’inici de
l’activitat i la seva estimació suposarà la devolució del 30% de la quota ingressada. A
la sol•licitud s’haurà d’aportar la documentació de cotització dels treballadors a la
Seguretat Social i altra documentació que sigui requerida i que justifiqui el compliment
de l’objectiu d’ocupació.
Article 8è. Canvis de titularitat
1.- Els canvis de titularitat de les activitats tributaran per una quota de 95,10 € .
2.- Els canvis de titularitat de les activitats entre familiars de primer grau tributaran al
50% de la tarifa prevista a l’apartat anterior.
Article 9è.- Acreditament
1- La taxa s'acredita i, per tant, neix l'obligació de contribuir en el moment d'iniciar-se
l'activitat municipal amb la corresponent incoació de l'expedient. A aquest efecte es
considerarà iniciada l'activitat municipal en el moment de la presentació de la sol·licitud
de la llicència o de la formulació de la comunicació o declaració responsable
corresponent.
2- En el cas d'obertura d'establiments o exercici d'activitats sense haver obtingut la
preceptiva llicència o presentat la comunicació o declaració responsable corresponent,
es considerarà acreditada la taxa en el moment de l'inici de l'obertura o de l'exercici de
l'activitat.
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Article 10è.- Declaració, liquidació i ingrés
1- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, de manera que simultàniament a la
sol.licitud de la llicència o formulació de la comunicació o declaració responsable , els
subjectes passius hauran d’efectuar l'ingrés de l'import total del deute tributari.
2 - Efectuades les comprovacions oportunes per l'Administració, es practicarà la
liquidació definitiva que es notificarà en forma a l'interessat exigint o retornant, si
s'escau, la quantitat procedent.
Article 11è. Gestió
1. Una vegada atorgada la llicència, en cas que els interessats formulin, per escrit, la
renúncia, no es procedirà a la devolució de les quotes ingressades.
2. En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria
si s’hagués concedit la llicència
3.El pagament dels drets per llicència d’obertura, no suposarà mai per si mateix la
legalització de l’exercici de l’activitat, el qual estarà sempre subordinat a l’obtenció
de la llicència, i al compliment de totes les condicions i requisits tècnics que
l'Administració imposi.
4.Quan l’atorgament d’una llicència d’obres quedi especialment condicionat a la prèvia
obtenció de la llicència ambiental o en règim de comunicació prèvia , es concedirà,
prèvia sol•licitud de l'interessat, la devolució de la quantitat ingressada per la taxa per
llicència d’obertura acreditada quan havent transcorregut el termini de duració de la
llicència d'obres, o el de la seva pròrroga, l'interessat:
a)
o bé prevegi que l’activitat a exercir en el local no es realitzarà
b)
o bé hagi canviat l’activitat en el mateix local.
Article 12è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que
els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12. TAXA PEL SERVEI DE CEMNTIRI MUNICIPAL
Article 6è . Quota tributària (es modifica l'apartat 15e.a)
15. El percentatge a pagar vindrà determinat en funció del grau de parentiu,
segons la legislació civil catalana, entre el titular de la sepultura i el sol·licitant i
s’aplicarà sobre el preu establert a la present ordenança per concessió del dret
corresponent
A-Cònjuge, parella de fet i familiars de 1er. Grau.......................................... 2%
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13. TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I
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ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
Article 5è. Quota tributària
1. La base de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris serà la unitat d’habitatge
o la unitat de local. En aquest sentit s’estableixen les següents tarifes:
a) Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
148,80 €.
b) Quotes reduïdes
1. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius
que puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria
municipal, amb un mínim de 6 entregues a l’any les quals hauran de ser
residus no contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer.
(paper, cartró, vidre i envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà
requisit indispensable que s’aporti el corresponent document justificatiu de les
entregues realitzades a la deixalleria municipal .
2. per cada vivenda independentment de la classe que sigui s’establirà una
reducció del 25% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius
que puguin acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya
municipal de foment del compostatge o que des de fa més de sis mesos fan
autocompostatge per pròpia iniciativa. En tots dos casos serà requisit
indispensable que s’informi per l’àrea municipal de Medi Ambient .
3. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius
que compleixin a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior.
Per l’aplicació d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa
petició el compliment dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda . La sol·licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol·liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment
de la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici
Article 10è. Subjectes passius (s’elimina l’apartat 3r. i es tornen a numerar la resta)
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
naturals o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària que:
a. Sol·licitin la prestació
b. Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del
servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats en establiments que, d’acord amb l’article
36 de l’Ordenança Reguladors dels Residus de Palafrugell, es puguin considerar com
a servei no obligatori, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació de la totalitat de
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residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar
abans del final del primer trimestre de l’any i s’haurà de renovar el primer trimestre
dels exercicis posteriors i en cas de noves activitats en el termini d’un mes des de
l’inici de l’activitat. Els titulars d’activitats que portin a terme aquest acreditament
deixaran de tributar pels conceptes de recollida i tractament de residus a partir del
següent trimestre natural posterior, si bé hauran de fer efectiva una taxa anual d’import
175,44 euros per la inspecció i control municipal de la correcció del servei.
Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat s’acull al sistema de recollida, tractament i
eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de
subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
3. Per a les activitats de construcció generadores de runa el titular de la mateixa tindrà
la consideració de subjecte passiu sempre que no sol·liciti, de manera conjunta amb
la llicència d’obres corresponent, l’ocupació de la via pública per contenidor de runes.
4. Els titulars d’activitats sense local afecte que utilitzin els serveis de la deixalleria
municipal , tindran la consideració de subjectes passius.
5. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 12è. Quota tributària (es modifica tarifa prevista apartat 1.2.3, i els apartats 6,7 i
8)
1.- Les activitats que precisin de local, tributaran d’acord amb l’aplicació del coeficient
multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d’aquest apartat, sobre el
mòdul bàsic d’import 58,48:
CONCEPTE

COEFICIENT
mínim 10
2. Locals destinats a comerços de comestibles i productes alimentaris no inclosos en
l’apartat anterior:
2.3 Fàbriques de pa, de gasoses i anàlegs, magatzems de
comestibles,
autoserveis amb venda d'aliments frescos, gelateries 8
etc........................
6.- Per a les activitats econòmiques i /o professionals que no precisin de local, i utilitzin
la Deixalleria Municipal, s’estableixen les següents tarifes:

Residu

Tarifa €/kg
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REPQ (Residus especials en petites quantitats):Dissolvents, pintures,
tintes, àcids, productes de neteja, reveladors fotogràfics, aerosols, −
fitosanitaris, cosmètics i medicaments…
Envasos buits que hagin contingut substàncies perilloses

−

Metalls valoritzables (Coure, Plom, Zinc, acer, alumini, llautó) i cable
−
elèctric
Bateries de cotxe i altres usos
−
Olis lubricants
−
Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Tòners

−

Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres

−

Làmpades i fluorescents

−

Envasos lleugers
−
Plàstic d’embalatge
0,70 € /m3
Porexpan (polietilè expandit)
0,70 €/m3
Paper i cartró
−
Envasos de vidre
−
Plàstic dur (cadires i taules de jardí, cubells d’escombraries
0,20 €
domèstiques, etc.)
Olis de cuina
−
Vidre laminat

0,04 €

Vidre pla
−
Runa ( excepte paletes i empreses construcció, que tributen d’acord
0,09 €
amb l’article 12.8)
Fusta
0,05 €
Poda
0,07 €
Voluminós
0,15 €
Pneumàtics
−
Ferralla
−
Matalassos
7 € / unitat
7.-La resta d’activitats econòmiques que paguin taxa d’escombraries i que puguin
utilitzar la Deixalleria segons allò especificat en la Ordenança Reguladora dels Residus
de Palafrugell, podran fer servir sense cost la Deixalleria amb els següents límits
d’entrada:

Residu

Kg exempts de tarifa
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REPQ (Residus especials en petites
quantitats):Dissolvents,
pintures,
tintes, àcids, productes de neteja,
reveladors
fotogràfics,
aerosols,
fitosanitaris,
cosmètics
i
medicaments…
Envasos buits que hagin contingut
substàncies perilloses
Metalls valoritzables (Coure, Plom,
Zinc, acer, alumini, llautó) i cable
elèctric
Bateries de cotxe i altres usos
Olis lubricants
Residus
d'aparells
elèctrics
i
electrònics

Sense límit d'entrada (només generadors que
no disposin de recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada (només generadors que
no disposin de recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada

Només domèstic
Només domèstic
Sense límit d'entrada (només generadors que
no disposin de recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada (només generadors que
Tòners
no disposin de recollida a través dels SIG)
Piles de botó, alcalines, acumuladors i Sense límit d'entrada (només generadors que
altres
no disposin de recollida a través dels SIG)
Sense límit d'entrada (només generadors que
Làmpades i fluorescents
no disposin de recollida a través dels SIG)
Envasos lleugers
Sense límit d'entrada
Plàstic d’embalatge
45 m3
Porexpan (polietilè expandit)
45 m3
Paper i cartró
Sense límit d'entrada
Envasos de vidre
Sense límit d'entrada
Plàstic dur (cadires i taules de jardí,
cubells d’escombraries domèstiques, 400 kg
etc.)
Olis de cuina
Només domèstic
Vidre laminat

1500 kg
7000 kg

Vidre pla
Runa (excepte paletes i empreses
1.000 kg
construcció)
Fusta
3000 kg
Poda
7500 kg
Voluminós
1000 kg
Pneumàtics
Només domèstic
Ferralla
Sense límit d'entrada
Matalassos
5 unitats
* una vegada superats els límits exempts tributaran d’acord amb les tarifes de l’apartat
6è. d’aquest article.
8.- Per a les activitats de construcció generadores de runa que no requereixin llicència
d’obra major i que no sol·licitin, de manera conjunta amb la llicència d’obres
corresponent, l’ocupació de la via pública per contenidor de runes, l’import de la taxa
serà el resultat d’aplicar el tipus únic de 0,5% al pressupost de l’obra que s’apliqui a
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efectes d’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres. Per cada obra s’estableix
un límit de 1.000 kg de runa a l’any.
Article 14è. Declaració i ingrés (s’elimina apartat 4t i es tornen a numerar)
1.Per a les activitats que s’exerceixin en local, dintre dels trenta dies hàbils següents a
la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius
formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la
declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota de l'exercici,
prorratejada per trimestres naturals.
2. Per les activitats que s’exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per
comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la
matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir
del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. En
cas que en un local es produeixi un canvi d’activitat que suposi variació en la quota
tributària a ingressar en concepte de taxa d’escombraries, es procedirà a prorratejar
per quotes trimestrals les quotes anuals de les diferents activitats per tal de regularitzar
el seu pagament, aplicant el nou import de la nova activitat a partir del trimestre
següent en que es comuniqui la nova activitat.
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els
quals no s’ha exercit cap activitat.
4.- Per les activitats que s’exerceixin en local, quan s’atorgui una llicència temporal o
es comuniqui prèviament per activitat de caràcter temporal, on consti en el moment de
l’atorgament la data de finalització no prorrogable de la mateixa, es calcularà la taxa en
funció dels trimestres efectius d’activitat previst.
Article 15
1. Els generadors de residus comercials que d’acord amb la ordenança reguladora
dels residus de Palafrugell (art. 36), puguin optar a una gestió privada, tindran les
següents bonificacions (acumulables):
Residu
Cartró
Envasos
Vidre
Orgànica
Resta

Bonificació
10 %
20 %
20 %
20 %
30 %

Als establiments que gestionin de forma privada la totalitat dels residus, els hi serà
d’aplicació la quota mínima establerta a l’article 10.2 de la Ordenança Fiscal.
2.- Els establiments comercials adherits al servei municipal de separació de residus en
origen (servei de recollida de residus porta a porta) gaudiran d’una bonificació del 2%
de la quota de la taxa d’escombraries sempre que no hagin rebut cap sanció o avís en
els darrers 2 anys.
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3.- Els establiments comercials que no poden adherir-se al servei municipal de
separació de residus en origen (servei de recollida de residus porta a porta) degut a
que l’Ajuntament no ha desplegat el servei en el sector on es localitzi l’establiment
gaudiran d’una bonificació de l’1% de la quota de la taxa d’escombraries sempre que
no hagin rebut cap sanció o avís en els darrers 2 anys.
4. Els establiments generadors de residus comercials que assisteixin a la sessió
formativa organitzada per l’Ajuntament sobre la correcta gestió dels residus, tindran
una bonificació del 5 % de la taxa. Les sessions formatives estaran adreçades a
personal de l’establiment i es programaran entre els mesos d’abril i juny.
Els establiments que durant l’any siguin objecte d’una inspecció de residus amb
resultat excel·lent (absència total d’impropis en les diferents fraccions generades,
abans del lliurament per part de l’establiment als serveis de recollida) tindran una
bonificació afegida del 15 %.
5. Bonificacions per actuacions de prevenció de residus adoptades per els
establiments comercials.
Sector

Bars
restaurants

Pràctica
A. Disposar d’acords escrits amb un
mínim de 4 proveïdors per que
s’enduguin residus d’embalatge dels
seus productes.

Bonificació

B. Oferir visiblement la opció de triar
racions reduïdes.

A.......6%

C. Oferir visiblement la opció d’endurse el menjar i beguda sobrant.

Cadascuna
de
les pràctiques
B, C, D i E....1%

i

D. Oferir aigua només en envàs de
vidre.
E. Utilitzar estovalles de roba.
Venda
d’aliments per
consum
immediat
(gelateries,
croissanteries,
etc.)
Comerços
d’alimentació
(excepte grans
superfícies
i
supermercats)

Utilitzar gots i coberts compostables i
implantar sistemes per què els usuaris
els retornin a l’establiment i garantir 5 %
una correcta separació. (sorteig,
dipòsit...)
Disposar d’acords escrits amb els
proveïdors per que s’enduguin residus
6%
d’embalatge dels seus productes.
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6.- En qualsevol cas, un establiment sancionat o amb avís perdrà els drets a obtenir
bonificacions i s’aplicarà el que s’especifica en el punt 4 de l’article 12
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 6è Tarifes (es modifica les següents tarifes epígraf 4 i 6)
4. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
4.1 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia
descoberta o amb parasols , per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
4.2 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia amb
mampares perimetrals de vidres, lona o metacrilat d'alçada màx. 1,40 mts
, per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
b) Tot l'any, A l'any
c) Ocupació transitòria al dia
al mes
carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any

35,80
44,80
3,80
12,40
0,00
27,90
34,80
3,00
9,70
0,00
25,30
27,90
2,90
8,70
0,00
20,40
25,30
2,50
7,60

42,45
53,12
4,51
14,70
33,05
52

b) Tot l'any, A l'any
41,22
c) Ocupació transitòria al dia
3,55
al mes
11,49
carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
30,00
b) Tot l'any, A l'any
33,08
c) Ocupació transitòria al dia
3,44
al mes
10,32
carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
23,10
b) Tot l'any, A l'any
28,65
c) Ocupació transitòria al dia
2,83
al mes
8,61
4.3 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura fixa
de cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
49,10
A l'any
61,30
Al mes
15,50
carrer 1a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
38,20
A l'any
47,50
Al mes
12,00
carrer 2a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
34,70
A l'any
38,20
Al mes
10,10
carrer 3a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
25,80
A l'any
32,10
Al mes
8,70
4.4 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura fixa
(no desmuntable) de tancament i cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
58,00
A l'any
77,70
Al mes
18,30
carrer 1a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
45,80
A l'any
60,40
Al mes
14,40
carrer 2a categoria
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Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 3a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes

39,80
48,30
11,60
0,00
28,80
38,80
9,70

6. TAXA PER INSTAL.LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC
AIXÍ
COM
INDUSTRIES
AMBULANTS
I
RODATGE
CINEMATOGRÀFIC

3. Llicències per activitats recreatives
3.1 Tómboles, casetes de fira, cavallets, atraccions diverses, ocupacions
dels cavallets, atraccions diverses, ocupacions destinades a la celebració
d'espectacles o anàlogues, cada setmana o fracció per metre quadrat
3.1.1 Fins a 25 metres quadrat
3.1.2 De 26 a 50 m2
3.1.3 De 51 a 100 m2 (quota mínima 360 €)
3.1.4 De 101 a 200 m2 (quota mínima 620 €)
3.1.5 De més de 201 m2 (quota mínima 1.000 €)
3,2 Caravanes durant la festa major, per unitat i durant tota la festa major
màxim 10 dies naturals
3,3 Caravanes per cada dia fora del període festa major, per unitat
3.4 Circs i anàlegs per dia d’actuació
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16. TAXA
RESERVES DE LA VIA PUBLICA

7,50
7,20
6,20
5,00
3,00
63,00
50,00
153,70

PER ENTRADA DE VEHICLES I

Article 9è. Normes de Gestió (s’afegeix apartat 8)
8. Les entrades de vehicles senyalitzades amb placa de gual i de les quals consti un o
més rebuts rebut pendent de pagament en fase executiva no disposaran del servei de
grua per retirar un vehicle que obstaculitzi l’entrada o sortida de vehicles.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18. TAXA PER SERVEIS DE CARÀCTER SOCIAL I
ASSISTENCIAL
Article 2n. Fet Imposable
1.Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis de caràcter
benèfic assistencial.
2. Queden incloses dins d’aquesta Ordenança els següents serveis:
a.- Servei d’ajuda a la llar
b.- Servei de teleassistència
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c.- Servei de transport pels usuaris de Centre de Dia
d.- Serveis derivats de l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal dels horts
comunitaris
Article 5è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l’apartat següent.
SERVEIS DE CARÀCTER BENÈFIC ASSISTENCIAL
4.- serveis derivats per autoritzacions d’ocupacions d’horts ecològics
comunitaris
100,00
- tarifa anual (en cas d’alta o baixa es prorratejarà proporcionalment)
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20. TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
Article 7è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
1.1 Subministrament d’aigua

US DOMESTIC
-Fins a 10m3 per mes
-De 10m3 a 20m3
-Excés de 20m3
US INDUSTRIAL
RECÀRREC PER SOBREELEVACIÓ
CONSERVACIÓ D’ESCOMESES I COMPTADORS
Fins a 13 mm de diàmetre
-De 15 i 20 mm de diàmetre
-De 25 i 30 mm de diàmetre
-De més de 30 mm de diàmetre

Euros/m3
0,3893
0,7000
1,1698
0,6356
0,1215
Abona/euro/mes
0,8247
0,9891
1,4422
2,2651

A efectes de l’aplicació de les tarifes senyalades en l’apartat anterior tindran la
consideració de quota de servei, que es facturarà per cada abonat amb independència
del seu consum registrat, les següents:
Hotel 1a. Categoria : €/Habitació/dia
Hotel 2a. Categoria: €/Habitació/dia
Hotel 3a. Categoria: €/Habitació/dia
Comptador de 13 mm de diàmetre : €/mes
Comptador de 20 mm de diàmetre : €/mes
Comptador de 30 mm de diàmetre : €/mes

0,2614
0,1907
0,1363
2,5830
5,1660
7,7695
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Comptador de 40 mm de diàmetre : €/mes

12,9560

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23. TAXA PER VISITES AL MUSEU DEL SURO,
ELS SEUS SERVEIS DEPENENTS I L’ÚS PRIVATIU DELS SEUS ESPAIS
Article 4t. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l'apartat següent:
4.1.- Accés al Museu, a la torre de Sant Sebastià de la Guarda i al dipòsit modernista
de Can Mario.
4.1.1.-- Visites individuals a centres:
・ Visita al Museu del Suro de Palafrugell: entrada individual 3 €. Entrada reduïda
1’5 €.
・ Visita Torre de Sant Sebastià: entrada individual i col·lectiva 1 €. No hi ha
entrada reduïda.
・ Visita al Dipòsit modernista de Can Mario: entrada individual i col.lectiva 1 €.
No hi ha entrada reduïda.
4.1.2.- Activitats per a escolars i estudiants:
・ Visites guiades a l’exposició permanent i a les exposicions temporals: 4
€/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per grup)
・ Tallers: 4,50 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per
grup)
・ Visites guiades en idiomes: 5 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim 125 € per grup).
・ Visita al Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista: 1 €
4.1.3.- Activitats familiars programades d’estiu i caps de setmana
Visites guiades i visites teatralitzades (no es paga preu d’entrada): 3€ per
adults i menors a partir de 12 anys. A partir de 6 anys paguen 1’5 €.
Tallers i vistes taller (no es paga preu d’entrada): 3€ per adults i menors a partir
de l’edat que s’especifiqui en cada taller.
4.1.4- Activitats adults
・ Visita guiada jubilats: 3 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim,
75 € per grup)
・ Visita guiada resta grups: 4 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim, 90 € per grup)
・ Visita guiada en idiomes: 5 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
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mínim, 125 € per grup)
・ Taps, Vins i Mercats. Una explosió de color, sabor i tradició:
・ Visita més tast de vi negre: 135 € (grup de 55 persones, equivalent
2,45 €/persona)
・ Visita més tast de vi negre i blanc: 180 € (grup de 55 persones,
equivalent a 3,27 €/persona)
・ Visita més tast de vi dolç: 170 € ) grup de 55 persones 3,09
€/persona)
4.1.5.- Gaudiran d’entrada gratuïta:
・ Menors de 12 anys excepte visites guiades al Museu del Suro, a la Torre de
Sant Sebastià i al Centre d’Interpretació del dipòsit modernista.
・ Persones discapacitades
・ Docents (prèvia presentació del carnet acreditatiu)
・ Membres de L’ICOM
・ Membres de Associació de Museòlegs de Catalunya
・ Membres de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya
・ Aturats (prèvia presentació del full DARDO)
・ Donants i col·laboradors del Museu.
・ Membres de l’Associació d’Amics del Museu
・ Membres de l’associació d’Empresaris Surers i de l’Institut Català del Suro
・ Membres del Club del Vi
・ Guies turístics professionals acreditats
・ Membres del Club Super 3
・ Persones vinculades al protocol municipal.
・ Persones que visitin exclusivament l’espai d’exposicions temporals
・ Tothom el darrer dissabte de cada mes, que serà dia de portes obertes,
exceptuant la participació en activitats específiques.
4.1.6.- Gaudiran d’entrada reduïda:
・ Jubilats
・ Estudiants a partir de 12 anys i persones amb el Carnet Jove
・ Institucions i entitats amb les que el Museu del Suro hagi establert un conveni
al respecte.
・ Les persones que visitin conjuntament el Museu del Suro, la Fundació Pla i la
Fundació Vila Casas i hagin comprat l’entrada sencera en una de les altres
dues institucions,.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
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APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
Article 6è. Quota Tributària (es modifiquen exclusivament les tarifes que es
transcriuen)
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l'apartat següent.
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE BÈNS
MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE EUROS
CARÀCTER ESPORTIU
1.7 PISTES D'ATLETISME DE L'ESTADI MUNICIPAL
g) Abonament anual entitats segons conveni
1.8 PISCINA MUNICIPAL
Lloguers
4.- Festes infantils (1’5 hores) espai i material (mínim de 10
nens) preu per nen
Festes infantils (1’5 hores) amb monitor (mínim de 10 nens)
preu per nen
Quota trimestral
Abonats individuals majors de 18 anys
Associacions i empreses, a partir de 10 persones reducció del 15% en quotes
individuals

Abonats familiars ( dos adults + fills menors de 18 anys)
Abonats familiars, 2 persones majors de 60 anys
Abonats horari de 13 a 16 hores de dilluns a divendres (sense
dret a les activitats del pack fitness)
Abonats de cap de setmana de divendres a les 16 hores fins a
dilluns a les 13 hores (sense dret a les activitats del pack fitness)
1.10 PISTES DE PADEL
a) Hora o fracció sense llum 4 persones (preu persona )
nou
b) Hora o fracció amb llum 4 persones (preu persones)
nou
c) Hora o fracció sense llum abonats 4 persones (preu persona) nou
d) Hora o fracció amb llum abonats
nou
2. PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
2.1 ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Multiesports, dos sessions a la setmana, preu trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 1 i nivell 2, 3 sessions setmana,
trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 3, 4 sessions/setmana, per trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 3 plus de ballet 1 hora setmanal, per
mes
2.1.1 ACTIVITATS D’ESTIU
Cursos de vela
una setmana
(segons conveni amb el C.
Nàutic Llafranc)
Cursos de tennis i similars per quinzenes
Cursos d’activitats gimnàstica per mes
Matí/ Tarda esportiva

1.800
3,00
6,00
84,00
71,50
143,00
84,20
40,50
40,50
5,00
6,00
3,00
3,50
68,50
88,00
112,20
13,50
120,00
153,00
91,00
91,00
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Campus esport d’estiu, un mes
Campus esport d’estiu, 15 dies.
Cursos de natació
2.2.- ACTIVITAT FÍSICA DE MANTENIMENT
2.2.1.- GENT GRAN
A partir de 60 anys ( 3 dies / setmana ) al trimestre
2.2.2.- ADULTS
Tai Chi, 1 dies /setmana (1 ½ ), per trimestre
Pilates, 2 dies / setmana, per trimestre
Paleotraining 2 dies/setmana, per trimestre
Preparació física, 3 dies/setmana, per mes
Bonus pack fitness de 10 sessions
Sessió individualitzada (entrenament personal)
Sessió individualitzada (3 sessions), preu per persona
Sessió individualitzada (5 sessions)
Sessió individualitzada (10 sessions)
Sessió individualitzada 2 persones (entrenament personal) preu
per persona
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions) per persona
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions) per persona
Sessió individualitzada 2 persones (10 sessions) per persona

199,00
114,00
115,00
50,00
99,00
115,00
115,00
61,00
51,00
35,00
95,00
175,00
320,00
25,00
70,00
115,00
225,00

2.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Sessió individualitzada de natació
27,50
Sessió individualitzada (3 sessions)
75,00
Sessió individualitzada (5 sessions)
124,00
Sessió individualitzada de natació ( dos persones)
49,00
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions)
132,00
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions)
220,00
Sessió individualitzada de terapèutica
31,00
Activitat aquàtica prepart i postpart, preu per sessió
9,00
Programes anuals, pagaments trimestrals
Activitat aquàtica per nadons
102,00
Cursos de natació 1 dia a la setmana
66,50
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (2 dies)
69,50
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (3 dies)
92,00
Aigua Gim Adults , 2 dies setmanals
115,00
aiguazumba ,2 dies setmanals
115
Paleoswim 2 dies setmanals
115
Pack natació adults
115,00
Natació esportiva i cursos d’aprendre i domini 2 hores /
115,00
setmana
Natació esportiva 3 hores / setmana
143,00
Natació esportiva 5 hores / setmana
158,00
Activitat aquàtica terapèutica (2 dies setmanals )
143,00
Activitat aquàtica per a fibromiàlgia (1 dia a la setmana)
64,50
2.4.- ACTIVITAT ESCOLAR PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (horari
escolar) i CASALS
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) 2,30
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Escola de la vila
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) Escola fora vila
Programa natació escolar (escoles vila): 10-25 sessions per nen
i sessió
Programa natació escolar (escoles fora vila): 10-25 sessions per
nen i sessió
Associacions de joventut i lleure, casals... (persona/ sessió)
Jornades Blaves (1 sessió de teoria i pràctica)
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles de la
vila
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles fora
de la vila

2,60
2,00
2,30
2,60
9,45
2,00
2,30

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS
DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic
municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de
l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
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6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions
electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.”
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl,
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
MUNICIPALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Article 32 – Recàrrecs d’extemporaneïtat (és modifica l’apartat 2n)
2. En el supòsit d’autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al
termini previst en el corresponent document liquidatori s’exigiran els recàrrecs
previstos en el punt 1.
Article 38n (s’afegeix apartat 7)
7. Quan, en els procediments d’alienació regulats anteriorment, quedessin sense
adjudicar algun/s dels béns embargats, l’òrgan de recaptació podrà proposar, de
manera motivada a l’Alcaldia, l’adjudicació a la Hisenda Pública en pagament del
deute. Amb caràcter general s’estableixen els següents criteris :
- pels béns immobles sense càrregues s’acordarà l’adjudicació
- pels béns immobles amb càrregues s’acordarà l’adjudicació sempre que hi consti
informe favorable emès per la intervenció de fons en relació a la disponibilitat
pressupostària per assumir les càrregues.
En tot cas L’Alcalde podrà no acordar l’adjudicació del bé en base a informe tècnic
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motivat que desaconselli la seva adjudicació.
Article 39 – Actuacions posteriors a la subhasta
1. Finalitzada la subhasta s’aixecarà acta pel secretari de la Mesa. Posteriorment, es
procedirà a desenvolupar les següents actuacions:
1.1 Retornar els dipòsits que s’haguessin constituït, llevat els pertanyents als
adjudicataris, que s’aplicaran al pagament del preu de la rematada.
1.2 Instar als adjudicataris a que efectuïn el pagament, amb l’advertència de que, si
no el completen en els 15 dies següents a la data d’adjudicació, perdran l’import del
dipòsit i quedaran obligats a rescabalar a l’Administració dels perjudicis que origini
l’esmentada falta de pagament.
1.3 Entregar als adjudicataris, llevat en els supòsits en què hagin optat per
l’atorgament d’escriptura pública de venda, certificació de l’acta d’adjudicació dels
béns.
La citada certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i en
aquesta es farà constar que queda extingida l’anotació preventiva feta en el registre
públic corresponent a nom de la Hisenda municipal. Així mateix, s’expedirà manament
de cancel·lació de les càrregues posteriors.
Aquesta certificació haurà d’acreditar, així mateix, el compliment dels següents tràmits:
-

Que s’ha efectuat el pagament del remat.
Haver emès informe sobre el compliment de les formalitats legals en el
procediment de constrenyiment a petició de l’òrgan recaptador i, en tot cas,
quan l’adjudicació recaigui sobre béns o drets inscriptibles en el Registre de la
Propietat

1.4 Practicar la corresponent liquidació, entregant el sobrant, si hi hagués, a l’obligat al
pagament. Si aquest no ho rep, es consignarà a la seva disposició en la caixa de la
tresoreria municipal.
Segon.- Exposar al públic els acords precedents, al tauler d’edictes de l’Ajuntament,
durant un termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix s’haurà de
publicar anunci d’exposició en un diari dels de major difusió de la província. En aquest
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se’n presentat cap, els
acords restaran aprovats definitivament.
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acord elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades
així com de l’ordenació de la nova Ordenança General de Gestió i Recaptació els
quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2016 i regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
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Intervencions:
Intervé el senyor Fernández manifestant que hi ha unes esmenes presentades en
tems i forma per Esquerra Republicana, farem el debat conjunt, jo faig una primera
explicació de la proposta que fa el govern, posteriorment el grup d'Esquerra
Republicana podrà presentar la seva proposta d'esmena i el que cregui oportú dir de la
intervenció que faré jo explicant la proposta, i després serà el senyor Girbal qui també
podrà intervenir per manifestar-se sobre la pròpia esmena i el contingut de la proposta.
Cal dir que el govern ha fet una proposta de transacció al grup d'Esquerra i espero que
en el debat es manifestin sobre si l'accepten o no l'acceptem.
Aquest debat sobre les ordenances és un debat que permet al govern, a l'Ajuntament,
a la institució dotar-se del seu sistema tributari per afrontar els recursos suficients per
intentar donar resposta a les prioritats a nivell pressupostari i d'inversions, jo voldria dir
que són les ordenances d'una certa continuïtat, que segueixen apostant per la
contenció impositiva, en termes generals, i que donen resposta al que són les prioritats
que té el govern a nivell pressupostaria, que són bàsicament mantenir els recursos
que aportem a les àrees de serveis a les persones, garantir els serveis públics que
donem a nivell de tots els ciutadans i alhora afrontar les inversions amb una part
important que s'haurà de finançar amb estalvi pressupostari perquè entenem que hi ha
dues inversions que, quan parlem del pressupost ho veurem, són importants per
aquest govern, que caldrà afrontar-les i per això dotarem també de recursos
addicionals amb aquesta font d'estalvi pressupostari, i alhora, aquestes ordenances
també han de donar resposta a un element nou, que és que després de quatre anys
de congelació, en termes generals, d'impostos i taxes, després de més de cinc anys
de congelació del que fa referència als capítols de personal, per la pròpia Llei de
Pressupostos que així ho limitava, aquesta vegada el govern central ha optat per
modificar i establir en la seva Llei de Pressupostos, l'obligació que el capítol de
personal s'ha d'incrementar un 1%, la qual cosa és òbvia, és de justícia que es
reconegui perquè feia cinc anys que estava congelat, més enllà de l'any 2010, que hi
va haver la reducció del 5%, més enllà de la paga extra del 2012 que es va deixar de
pagar malgrat que ara s'està recuperant de forma progressiva, per tant, amb aquest
context és amb el que el govern fa aquesta proposta d'ordenances.
En termes generals podríem parlar que segueix la contenció i segueix el rigor en el
que fa referència a la gestió dels recursos públics. Dir-vos que després de quatre anys
de congelació en general, l'IBI és l'impost que en aquest cas pujarà l'1%, recordem
que l'Ajuntament està acollit al sistema d'actualització de valors cadastrals un 11%, i el
que fem és que reduïm la quota un 10%, per tant l'increment de l'IBI és d'un 1%, que
implica una recaptació addicional del voltant de 120.000 euros, però s'ha de tenir en
compte que aquest any afecta un canvi de normativa que hi ha hagut a la Llei
Hipotecària que fa que tot aquell sòl urbà no programat, que fins ara era urbà, passarà
a ser rústic, per tant, també tindrem, com a mínim uns 90.000 euros de recaptació
inferior a la que hi havia els altres anys perquè hi ha hagut aquest canvi de normativa,
a partir de l'any que ve, tot aquell sòl urbà no programat passarà a tributar, en compte
de com a urbà, com a rústic, per tant l'IBI és un impost que afecta a moltíssima gent i
en aquest cas el govern, per intentar garantir aquests recursos addicionals per dur a
terme les nostres prioritats, com deia jo al principi, hem optat per fer aquest increment
de l'1%.
Pel que fa referència a l'impost de construccions, bàsicament el que incorporem són
millores de redactat tècnic, no hi ha cap reducció impositiva. Cal dir que aquesta
proposta d'ordenances, també és veritat que fruit de l'evolució dels diferents anys hi
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hem anat incorporant bonificacions i també reduccions, el global de tots els impostos i
taxes de l'Ajuntament tenim més de 72 bonificacions i reduccions que es poden aplicar
a diferents figures, moltes fruit de propostes del govern i també moltes fruit de
proposta que en l'anterior mandat es varen recollir d'Esquerra Republicana, per tant,
moltes bonificacions fruit dels debats, s'incorporaven o bé en aquell mateix debat o a
l'any següent moltes quedaven incorporades, per tant, més de 72 bonificacions i
reduccions és un nombre considerable per tenir en compte, que en molts casos
apliquem, criteris de capacitat econòmica o d'interès general, sobretot d'actuació en el
que fa referència a l'activitat econòmica.
Referent a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, incorporem una exempció
que fa referència a les relacions del pagament en les execucions hipotecàries. Pel que
fa referència a la taxa d'intervenció administrativa incorporem una nova figura fruit de
la simplificació administrativa que fa referència a la declaració responsable, d'alguna
manera optem perquè la gent que ha de fer un tràmit amb la declaració responsable
pagui una tarifa molt més tova que la que fa referència a la comunicació prèvia.
Pel que fa referència a la taxa de serveis del Cementiri, s'equiparen les bonificacions
matrimonials també a les parelles de fet i aquí en aquestes ordenances també
incorporem en algunes la qüestió de les famílies monoparentals, és veritat que l'IBI no
ens ho permet i és veritat que en alguna proposta, fins i tot d'altres anys, en aquest
debat, el propi grup d'Esquerra ho va proposar, però la pròpia Llei de l'IBI no ens
permet incorporar bonificacions que no estiguin contemplades a la Llei, i les famílies
monoparentals no estan incorporades, el que farem serà que per la via de
pressupostos, crearem una partida per poder subvencionar les famílies monoparentals
ens els termes que puguem recollir en quant als paràmetres, però també que la
bonificació del 50% de les famílies nombroses que estan recollides a l'IBI també ho
tinguin les famílies monoparentals que compleixin els requisits.
En relació a la taxa d'escombraries, incorporem algunes bonificacions, demanem que
la bonificació que hi havia per les vuit entregues a la Deixalleria establim que siguin
sis, totes elles de residus no contemplats en els contenidors de recollida selectiva.
També passem que l'activitat de venda de gelats que hem vist que genera molta
quantitat, passin a tributar no com a establiments de petita botiga sinó com a
establiments de fabricació d'aliments, passant d'una quota de 233 euros l'any a 463
euros, per tant, aquests establiments s'adeqüen perquè entenem que generen una
quantitat substancial.
La resta de modificacions que hi ha són moltes de redactat i de qüestions tècniques.
En el que fa referència a la taxa d'utilització de la via pública, es crea una categoria
addicional per donar cobertura a les diferents casuístiques d'ocupacions de terrasses
que ens anem trobant, cobertes, descobertes, semidescobertes. Creem una figura
nova que permet també acotar molt més les diferents situacions amb que ens trobem
en aquests moments que és la pràctica diària. També creem una taxa nova de servei
que fa referència als horts comunitaris, 100 euros anuals de taxes per tenir dret a la
gestió d'aquests horts comunitaris que es posaran en marxa l'any que ve, i també
incrementem la tarifa de l'aigual, del 2,5, que és mateixa que varem fer l'any passat,
que ve fruit d'un estudis de costos que es va fer l'any 2013, que estipulava que calia
actualitzar la tarifa al voltant del 15%, perquè la Mancomunitat ens va incrementar el
preu de l'aigua l'any 2010 perquè va haver de fer una inversió molt important en el que
fa referència a tota la xarxa, i això implica, segons l'estudi de costos, que la tarifa ha
d'equilibrar el que fa referència al propi concessionari i al servei pública, i ens obligava
a fer un augment del 15% en un any, i nosaltres varem decidir per aquest augment de
forma progressiva, per això l'any passat va pujar el 2,5% i aquest any tornem a pujar
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aquests 2.5% per intentar que l'augment sigui més assequible.
La resta de bonificacions pràcticament es mantenen totes, són unes ordenances que
permeten aquestes 72 bonificacions i deduccions, també tenim un conjunt important de
bonificacions que fan referència a tot el que és l'activitat econòmica, que en tot cas,
fruit del debat posterior podríem arribar a concretar-les, però pensem que és una
proposta que aposta per questa continuïtat, que aposta per la contenció i que sobretot
garanteix al govern tenir els recursos suficients per garantir aquestes tres prioritats:
Serveis a les Persones, inversions i donar compliment al que l'actualització, de forma
correcta, justificada i a més a més merescuda, del que fa referència al capítol de
personal.
- senyor Sabrià: Crec que és la cinquena vegada consecutiva que la presentació de les
taxes comença dient que aquestes són unes taxes de continuïtat, a nosaltres això ens
sembla que és una oportunitat perduda ja que, juntament amb el pressupost, les taxes
ens sembla que és una de les millors eines per fer i marcar polítiques, i per tant per
entendre quines són les prioritats d'un govern, i això ho trobem a faltar, i és per aquest
motiu que tres hi presentem millores. Faig només dos apunts, que ens agradaria tenir
una mica d'informació més aviat perquè tenim dubtes. Un és sobre les mesures
sonomètriques, no acabem d'entendre el plantejament que es fa, entenem que ens
estem complicant molt la vida amb aquesta part però no n'hem fet una esmena perquè
tampoc ens sembla una cosa prou important, però si algú supera el volum previst i això
ja per normativa comportarà una sanció, no entenem que a més a més d'aquesta
sanció, s'hagi de complicar el tema del pagament perquè es podria incloure a la
mateixa sanció, és un tema senzilla.
La segona és sobre el tema del tipus de terrassa, ens fa molt respecte aquesta nova
incorporació d'una nova tipologia de terrassa, entenem que el que és una nova
utilització de la via pública, amb mampares perimetrals de vidre, lona metacrilat,
d'alçada màxima d'1,40 metres, ens faria por que fos una cosa feta a mida per Plaça
Nova, i ens fa molta por el resultat que pugui tenir una Plaça Nova cada vegada més
tancada i privatitzada. Això bàsicament són peticions d'aclariments.
Pel que fa a la nostra proposta, intentem en la mesura que ho podem fer, amb la
capacitat tècnica de la qual disposem des de l'oposició, bàsicament no acabem
d'entendre que toqui la ja puja de l'IBI, entenem que això ha estat congelat pel govern
anterior, ha continuat congelat en els darrers quatre anys i ens dóna la sensació que
les millores econòmiques encara no han arribat a les famílies, i aquest era el motiu pel
qual hi havia aquesta congelació. És evident que és un 1% i és evident que si
arribarem a acords en altres àmbits no en faria la qüestió principal, però ens costa
justificar que ja sigui el moment de repercutir aquesta puja cap als ciutadans.
Hem treballat i portem anys fent-ho i li agraïm a l'alcalde que també ho posi sobre la
taula, el tema de l'IAE, sabem que està molt acotat i per tant hem intentat treballar en
aquelles possibilitats que ens dóna i que encara no estaven aplicades, per tant, tant en
temes de medi ambient com en temes d'ocupació i de gent amb especials dificultats,
perquè ens sembla que tot el que puguem fer i sabentl'abast que té avui l'IAE, malgrat
això continua essent positiu, i a més a més ens sembla que s'està fent a altres llocs, i
això sí que va molt en la línia de les polítiques que defensa Esquerra, fer una nova
proposta més redistributiva de la taxa d'escombraries, i per tant, que no tothom pagui
el mateximatmateixviar el sistema de càlcul i fer-ho, d'una banda per la dimensió i el
valor cadastral de les vivendes, i de l'altra buscant una formula que també tingui en
compte la capacitat adquisitiva de les persones que hi viuen, dit així a l'engrós l'engròs
voler llegir totes les propostes.
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Què tenim de retorn, i no sé si em toca ara però en tot cas opinaria ja sobre l'esmena
que ens presenten, què tenim de retorn per part del govern', una proposta que ens
sembla que no arriba prou on ens agradaria i malgrat estaríem encantats a sortir
d'aquí com ho hem fet les darreres vegades, amb un acord respecte a les taxes, amb
aquesta proposta que ens fan, ens sembla que queda molt just i per tant el que faríem
nosaltres és una contraproposta i a partir d'aquí veure si realment hi pot haver un
acord.
La contraproposta aniria en dos àmbits concrets, d'una banda, i entenem i aquí
l'interventor també hi deu tenir alguna cosa a dir, que si intentem fer un canvi en el
sistema de la taxa d'escombraries, a dia d'avui, podem dificultar molt l'aprovació del
pressupost d'aquí a dues setmanes, malgrat que la nostra proposta el que demanava
és que al final el volum recaptatori fos el mateix i per tant era fer-la més justa i no
canviar-ho, per tant, que no tingués efectes sobre el pressupost. Sí que ens agradaria i
ens semblaria una bona manera o un bon pas per poder arribar a un acord, si sortim
d'aquí amb un compromís de crear una comissió per estudiar una nova manera
d'aplicar aquesta taxa d'escombraries, una manera que tampoc ens posarem el mèrit
nosaltres, l'hem trobat a altres llocs, sabem municipis on això està funcionant bé i que
a més a més segur que ens hi poden ajudar, donant-nos quin és el seu model de
càlcul, i a partir d'aquí millorar-lo nosaltres. Si hi hagués un compromís de crear una
comissió que estigués disposada a estudiar-ho ens semblaria un pas prou important.
D'altra banda i pel que fa a l'IAE, crec que malgrat que d'alguna manera refan el que
nosaltres havíem presentat i per tant intenten recollir les nostres propostes, n'hi havia
una que a nosaltres ens semblava cabdal que era, no tant tancar-ho aquí i per tant
convertir les activitats econòmiques d'especial interès en aquelles que ja venen
bonificades i per tant, tant les de Brugueres, que ja ho havíem fet en altres ocasions,
com les de la contractació de persones amb un grau de discapacitat o la contractació
de persones joves i grans amb més dificultats per accedir al mercat de treball, sinó
realment poder fer un treball estratègic de quins són els àmbits que per nosaltres
creiem que han de marcar el futur de la Vila, i per tant, a qui podem fer les
bonificacions en funció d'aquestes circumstàncies socials, culturals i històric
artístiques, que són les que es defineixen en la norma bàsica estatal, i per tant en
fèiem una proposta de treballar conjuntament una normativa municipal que en fes la
definició i que per tant ens marqués el que posteriorment es podia aprovar al Ple. Si el
govern tingués a bé recollir d'una banda la creació de la comissió i de l'altra el
desenvolupar un reglament municipal que defineixi quines són aquestes activitats
econòmiques d'especial interès per fer-ho curt i no tornar a repetir tota la frase un altre
cop, ens semblaria que hauríem trobat un punt mig i que malgrat que no ens sembla
que sigui el moment de fer aquesta puja de l'IBI, sí que ho podríem treballar
conjuntament i tirar endavant l'aprovació d'aquestes taxes.
- senyor Girbal: El grup de Ciutadans, un cop havent repassat tot el que és la proposta
arribem a la conclusió que, perquè ens entengui més la gent, vostès donen per
finalitzada la crisi, si vostès arriben a la conclusió que hem de pujar ja l'1%, es pot
admetre en aquest IBI, entenem que donen per finalitzada la crisi. Així doncs no
entendríem la retallada, el pressupost, com deia el senyor Sabrià, diu que seria de
caràcter continuïsta, sí, continuïsta pel que fa a les retallades, perquè mentrestant la
partida d'ajuda a les famílies es retalla en un 11%, no entenem aquesta manca de
sensibilitat de l'increment de l'IBI.
Ens podríem plantejar, fins i tot, la possibilitat d'un increment de l'IBI racionalitzat i
progressiu, aquí no ens tancaríem en banda, que fos sensible a les realitats de les
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famílies de Palafrugell, el que no és de rebut és que es passi el rastrell per tot igual.
Entenem que aquest és un fet decisiu per nosaltres, manifestar el vot en contra.
Per altra banda també vull posar de manifest, com a exemple, i perquè serveixi i quedi
constància que aquest pressupost o aquesta aprovació de taxes estan fetes amb un
caràcter estrictament tècnic i no polític, per exemple, per no allargar-me molt he agafat
la proposta de pressupost de l'Àrea d'Esports, on, per exemple, les partides de les
associacions esportives, com és per exemple el Futbol Club Palafrugell, passem d'una
aportació en concepte de subvencions, de 15.000 euros a 12.000 euros, una rebaixa
de 3.000 euros; el Club ciclista Palafrugell es manté, no sé sota quins criteris polítics
es pot decidir aquesta diferència. Per exemple, el Club Hoquei Palafrugell se li
augmenta l'assignació 85 euros, de 5.415 euros passem a una subvenció de 5.500
euros, l'entitat esportiva que ens ha donat més renom a la Vila aquest últim any. No ho
entenem.
Després passem a les escoles, es retallen les aportacions amb subvencions al 50%,
de 1.000 euros a 500 euros, tant l'Escola Pi Verd, l'Escola Carrilet, el col.legi Sant
Jordi, la Fundació Educativa Vedruna, el conveni amb les escoles Torres Jonama, el
conveni amb el Centre Prats de la Carrera, passen de 1.000 euros a 500 euros, el
50%. en canvi perquè quedi de manifest que això tècnicament està quadrat a l'euro,
per exemple la partida de maquinària i instal.lacions augmenta aquest pressupost de
5.000 euros a 12.700 euros. Podríem posar més exemples, l'energia elèctrica de la
Piscina, tot i tenir plaques solars, augmenta de 65.700 euros a 76.700 euros, i així a
cada àrea. No veiem, sincerament, no hi veiem el caràcter social i d'ajut a les
associacions d'aquest poble.
- senyor Sabrià: Només per fer un agraïment, no volia discutir el pressupost, perquè
això anava de taxes, només per fer un agraïment perquè crec que va passar l'any
2009 i ha tornat a passar el 2015, que quan hem parlat de les taxes ja teníem el
pressupost, només per dir que malgrat això, la capacitat tècnica de l'oposició que ens
ho fem tot nosaltres, feia difícil avui que puguéssim fer, a més a més quan ho vàrem
rebre ja teníem l'esmena entrada, i per tant, poder discutir les dues coses a l'hora. Tots
sabem i ja dic que entre tots ho hem aconseguit dues vegades crec que ens els últims
sis anys, però en tot cas agrair l'esforç i aquesta possibilitat de disposar dels dos
documents malgrat encara no puguem fer conjuntament el debat de les dues coses.
- senyor alcalde: És veritat que hem intentar fer-ho, el meu compromís hagués sigut
que s'hagués enviat divendres com varem dir a la Junta de Portaveus, però també és
veritat que aquesta vegada el procés que hem fet de participació ciutadana l'hem fet
una mica més tard, ha coincidit la prèvia amb tot el que era la campanya electoral i
formació del nou govern, però jo crec que és una eina que ajuda. Entre altres coses
hem vist com el portaveu de Ciutadans ha fet un bon ús del document que li hem
enviat, és bo fer-ho. Només una cosa, el senyor Girbal diu, només faré quatre
pinzellades del tema del pressupost, perquè vostè només agafa òbviament, és la seva
funció, les partides que li interessen. Vostè diu que ajuda a les famílies passa de 90 a
80, però no mira que hi ha dues partides més addicionals de 10.000 euros cada una,
que complementen ajudes a les famílies, perquè al final això era una calaix de sastre
on anava tot, les hem volgut separar per conceptes més clars, per tant, si vostè suma,
quan fem el debat del pressupost, aquestes quantitats, veurà que finalment dotem amb
més recursos del que hi havia abans. No es fixa per exemple, en una altra partida que
puja, que és la del banc de distribució d'aliments, aquesta puja també. I vostè ha parlat
d'Educació, i Educació és l'Àrea que més puja, puja més de 130.000 euros en relació a
67

l'any passat, i hi ha una partida que són per exemple els Plans de Trancissió al Treball
que puja 75.000 euros en relació a l'any passat.
Per tant, està bé que fem un debat aquí de pressupostos però ja he dit al principi que
aquestes ordenances serveixen per garantir la política del govern que és d'una millora
substancial en tot el que fa referència a serveis a les persones, garantir el projecte
d'inversions amb estalvi pressupostari i aquí podríem parlar de quants governs han
destinat estalvi pressupostari per finançar inversions?, molt pocs, fins i tot hi ha hagut
governs que han estat finançant amb estalvi pressupostari 12.000 euros d'inversions
durant molts anys, aquest any la nostra previsió és que s'estigui molt a prop dels
300.000 euros en el que fa referència a estalvi pressupostari. Òbviament si nosaltres
volem partir d'aquestes prioritats i sabem que aquest any, a més a més, la reforma de
la normativa de l'IBI fa que tinguem 90.000 euros menys pel canvi de s`+ol urbà a
rústic, només teníem una eina que era pujar aquest 1%. I això vol dir que ha acabat la
crisi?, no, la crisi no ha acabat ara, hi ha moltes famílies que tenen molts problemes,
però sí que tenim indicadors que ens diuen que en aquests moments, i un
indicadorclau, vostè ho hauria de saber, són les sol.licituds de fraccionament
d'impostos a nivell d'Ajuntament, tenim indicadors que ens estan dient que alguna
cosa es comença a moure, de forma que malgrat que hi ha moltíssima gent que té
molts problemes, hi comença a haver-hi alguns indicadors que ens fan veure que hi ha
algunes famílies que estan millor que abans, algunes. L'any 2014 hi varen haver 154
sol.licituds d'ajornament d'impostos i taxes i ara estem en 75 sol.licituds, per tant
alguna cosa ens diu que s'està movent. No vull dir amb això que la crisi estigui
acabada, ni molt menys, però estem parlant de la puja d'un 1% del que és l'IBI a nivell
local, i si fem la comparació de la resta de municipis del nostre entorn, pel que fa a
l'IBI, Palafrugell està a la cua del que és la pressió impositiva. En base a 100, tenim
que per sobre nostre, nosaltres estem en 115,51, Roses està a 118, La Bisbal a 125,
Blanes 126, Lloret 126, Girona 127, Banyoles 128, figueres 132, Calonge 138. Vull dir
que malgrat que hem fet aquesta puja de l'1%, venim de quatre anys de congelació, el
govern pensa que això és totalment justificable i es pot aplicar tranquil·lament a la
ciutadania perquè aquest increment de 120.000 euros de recaptació va bàsicament
per compensar una pèrdua de recaptació que tindrem pel canvi de normativa, i la resta
per intentar fer un pressupost que si vostè va mirant veurà que la part ordinària puja
d'un any per l'altre, més de mig milió d'euros, per tant és un pressupost també
expansiu en la despesa. Vostè posa de manifest el tema d'esports però no ha mirat
l'IPEP que puja substancialment pel que fem excepcionalment pel tema del cinquanta
aniversari de les Havaneres. Per tant, el pressupost cal mirar-lo en la seva integritat no
només partida per partida. Quan nosaltres diem això no vol dir que la crisi estigui
acabada, ni molt menys, nosaltres el que intentem és acotar les úniques opcions que
tenim per dotar el nostre sistema tributari per aconseguir els recursos que realment
necessitem.
Al senyor Sabrià, és veritat que jo molt sovint aquí parlo de continuïtat, quan deia
continuïtat jo em referia al no augment impositiu, però ja ho he dit abans, aquestes
ordenances que aquí presentem, amb les 72 bonificacions que hi ha més el que
puguem incorporar fruit de les transaccions, jo crec que deu nidó el que li hem pogut
treure de suc amb el que la Llei ens permet. Cal dir que la Llei no ens permet gaires
més coses, sobretot amb l'IBI, que el marge és molt poc, i jo crec que estem pendents
d'una reforma d'Hisendes Local que fa molt temps que es reclama però que no arriba,
però òbviament el marge que hi ha és molt poc. Per tant, nosaltres, el fet que hagin fet
aquesta proposta vostès, també ho diu aquí, la crisi no s'ha superat encara, òbviament
hi ha crisi i hi ha problemes, però entenem que un 1, donat que venim d'aquesta
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trajectòria, no és una dada substancial, i sinó, malgrat que no m'agrada molt tirar
endarrere, només cal parlar del que va pujar l'IBI del 2008 al 2012, i estàvem en plena
crisi i varen pujar força més que ara, suposo que en aquell moment el govern també
tenia la priorització de fer polítiques socials per reactivar o donar suport a les famílies
que ho estaven passant malament. Tot té la seva conseqüència.
Sí que és veritat que vostè fa una proposta en la taxa d'escombraries, qualsevol
sistema tributari ha de tenir bàsicament quatre principis, l'equitat, publicitat, la no
retribitat i l'eficiència, i el fet d'incorporar la taxa d'escombraries, que és una taxa
periòdic, que el Padró s'ha d'aprovar l'1 de gener, incorporar elements de capacitat
econòmica familiar, l'Ajuntament aquesta informació no la té, és a dir jo no tinc la
informació de la renda de cadascú per saber la seva capacitat econòmica, per tant, és
molt difícil que nosaltres puguem festionar un padró d'escombaries tenint en compte la
situació econòmica familiar de cadascú, entre altres coses perquè aquesta informació
no la tenim i per tenir-la caldria que tots els ciutadans ens autoritzessin per demanar
aquesta informació a Hisenda. Sí que estic d'acord i això li vull recollir, que com que
l'Ajuntament va encarregar un estudi extern per redefinir la taxa d'escombraries que
nosaltres volem començar a analitzar-ho i a estudiar-la per canviar el sistema
aprofitant l'entrada en vigor del nou contracte, sí que estic d'acord a crear una
comissió i debatre, a partir d'aquest informe, les diferents possibilitats que tenim per
adequar aquesta taxa a un sistema que sigui molt més equitatiu, hi estic d'acord,
perquè aquest informe donava algunes eines, que algunes podrien ser interessants,
altre caldrà explicar-les molt bé, perquè una de les coses que plantejava era un canvi
substancial que afectava molt al sector comercial, caldria explicar-ho molt bé, però
estic d'acord i aquí li agafo la seva proposta, estic d'acord a crear una comissió que al
voltant d'aquest primer informe extern puguem discutir quina és la millor taxa
d'escombraries, que sigui molt més equitativa, i que a més es puguin incorporar , si
podem, els criteris de capacitat econòmica. I també estem d'acord amb el tema de
definir una eina que ens permeti regular quines són les activitats d'interès especial, no
m'agradaria que fos cada vegada el Ple que ho decidís, perquè hem tingut
experiències i vostè sap per on vaig, que no m'agraden, a mi m'agradaria m´s que en
tot cas creem un reglament, identifiquem prèviament quines són aquestes activitats
d'interès social, cultural o econòmic i una vegada tancat, tot el que passi per allà és el
que es porta a Ple, perquè sinó pot donar la sensació que a vegades unes sí i altres
no, i això ens pot portar a una gestió complexa. Per tant, estic d'acord amb crear
aquesta comissió i estic d'acord amb fer un reglament que ens permeti definir
tranquil·lament quines són aquestes activitats d'interès social, cultural i econòmic que
permeti aquestes bonificacions de l'IAE, fins i tot algunes podrien fer-se extensives a
l'ICIO si calgués, perquè l'ICIO és un impost que sí que ens permet una certa
flexibilitat. Per tant jo crec que en aquest apartat hi estem d'acord i m'agradaria que si
fruit d'aquesta esmena i fruit d'aquest compromís del govern d'estudiar aquestes dues
coses, que el grup d'Esquerra, entenent, que jo crec que ho entén perfectament que
aquest 1% segurament que no ens agrada a ningú, no és l'element que ha de fer
perillar unes ordenances que amb aquests matisos penso que queden força
complementades.
- senyor Sabrià: Només dues aportacions, ens agradaria que també el compromís que
sortís d'aquí és crear, perquè ens ha passat altres vegades que el compromís de crear
una comissió d'estudi el formalitzéssim en el proper Ple, per exemple, que crec que
aquest és un compromís senzill però que fos una cosa que comencés de seguida.
Respecte a la segona i a la voluntat que fos el Reglament qui definís exactament, més
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que el Ple, nosaltres ho compartim al cent per cent. La lectura que faig jo de la Llei de
Bases, en el seu moment, em va semblar que no ho permetia, però ens sembla que és
la millor opció, per tant aquí la confiança amb l'equip tècnic per buscar la millor
definició, i ja dic, nosaltres quan escrivim això és més perquè ens sembla que la Llei
de Bases ens obliga a aquesta aprovació per Ple que no pas perquè no ens sembli
millor opció fer-ho així. Demanaríem una mica el mateix, no demanem passar un
Reglament d'aquí un mes perquè això ens obligaria segurament a no fer-lo prou bé,
però sí que no es demorin els treballs, per tant, si fem la confiança total als serveis
tècnics perquè acabin de fer el redactat dels acords que es prenen avui aquí, nosaltres
malgrat l'1%, donaríem suport a les taxes.
- senyor alcalde: Quan jo deia el tema aquest del Reglament, el tema ha de venir al
Ple, però molt millor que sigui el propi Reglament o una norma que ens permeti
definir-.lo quan vingui a Ple i que hagi passat per aquests tràmits. L'aprovació sempre
li pertocarà al Ple però jo crec que si limitem la discrecionalitat al Ple de poder debatre
si sí o si no, hi ho fem abans, jo crec que és molt millor, per tant, estem d'acord i en el
proper Ple podem crear aquesta comissió que ens permeti avançar en aquest estudi
d'ordenances.
El compromís del govern és que s'accepta la transacció proposada, el govern es
compromet a crear en el proper Ple del més vinent, aquesta comissió d'estudi per
definir una taxa d'escombraries a partir de l'informe que ja tenim encarregat, i també a
fer aquest Reglament per definir quines són aquestes activitats d'interès social, cultural
i econòmic.
- senyor Sabrià: Per anar matisant i tancant, ens agradaria que no fos a partir de
l'informe fet sinó tenint en compte l'informe fet i per altra banda, nosaltres aportarem
exemples de municipis on realment sí que es té en compte els nivells de renda, i per
tant intentar estudiar com ho fan i si és una opció traslladable aquí.

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

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

Suplement de crèdit
Crèdit
Suplement
Descripció
inicial
Foment de la formació i 8.500,00 1.425,27
4310 227.02 l’ocupació
4310 22608 Despeses fira de Nadal 45.000,00 7.000,00

Org. Pro.
32
32

Altres despeses Cantada 14.050,00 15.000,00
4320 22608 Havaneres
23.425,27

32

Crèdit def.

Eco.

9.925,27
52.000,00
29.050,00

Fons de finançament
Concepte
870.01

Denominació
Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits

Import
23.425,27
23.425,274

Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un
termini de quinze dies hàbils, durant els quals s’admetran reclamacions i suggeriments
davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per resoldre-les. En cas que no es presentin
reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament aprovat.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Gómez manifestant que en aquest cas és aquesta modificació
pressupostària que va a càrrec del romanent de tresoreria que es va generar l'any
anterior i que serveix per suplementar diferents partides. En aquest cas 1425,27 euros
que van destinats a la partida de foment de la formació i l'ocupació i que en concret
serveix per pagar el conveni que es va fer amb el Consell Comarcal i que va permetre
portar a terme el programa de Joves per l'Ocupació, i que en aquest cas va suposar
tenir deu nois estudiant durant més de 12 mesos i també acabant fent pràctiques i
també hem de dir que amb una molt bona ocupabilitat al final d'aquesta formació.
Després una altra de les partides és la de Depeses de la Fira de Nadal que en aquest
cas es suplementa amb 100.000 euros i que ha de permetre fer diferents accions de
dinamització comercial durant aquesta campanya, i també 15.000 euros que van
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destinats a altres despeses de la Cantada d'Havaneres i que han de permetre tirar
endavant diferents parts del que és el procés que estem efectuant del Pla de Treball i
per tant poder tirar endavant diferents tasques relacionades amb la campanya del
proper any.
- senyor Piferrer: A nosaltres la destinació de les partides ens sembla correcta i
votarem a favor.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

A.2) Assumptes de la comissió informativa d'urbanisme
9.- SENTÈNCIES URBANISME. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs ordinari número 262/2012
interposat per la societat BP Oil España, SAU, contra l’acord de Ple de data 31 de juliol
de 2012 que va aprovar definitivament el text refós del PMU-1.1 Plaça Mil·lenari a
Palafrugell, per la qual s’estima el recurs interposat per la part actora i declara nul de
ple dret el Pla de millora urbana així com els acords municipals pels quals es va
aprovar el pla.
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 20 d’octubre de
2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de l’esmentada sentència.

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

10.- PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PAU a3.10, CARRER PRUDENCI BERTRANA, A LLAFRANC.
Aprovació definitiva.Relació de fets:
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Vist que el Ple Municipal, a la sessió ordinària del 28 d’abril de 2015, va aprovar
inicialment aquest Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU
a3.10, carrer Prudenci Bertrana, a Llafranc, promogut per la societat Prime Llafranc
Building, SL, representada pel senyor Felip Osuna Buendia, supeditant la continuació
del tràmit d’aprovació a la introducció de les següents observacions:
a) Incorporar la relació de finques aportades i finques resultants, amb les especificitats
que requereixen els articles 146 a 149 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament d ela Llei d’urbanisme.
b) Suprimir la referència al concepte de “voluntària” d’aquest projecte de
reparcel·lació, substituint les parts del document on s’inclou aquest concepte.
c) Advertir als promotors que l’aprovació definitiva d’aquest projecte de reparcel·lació
requereix l’aprovació prèvia o simultània del projecte d’urbanització.
Atès que durant el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de juny de 2015,
ambdós inclosos, en que va estar en informació pública aquest Projecte de
reparcel·lació, amb la publicació dels respectius edictes al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 92, de 14 de maig de 2015, i al Diari de Girona de 6 de maig
de 2015, així com la seva disposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina
web municipal, no es va presentar cap suggeriment ni al·legació.
Atès que en data 3 de juliol de 2015, la societat Prime Llafranc Building, SL,
representada pel senyor Felip Osuna Buendia, va presentar a l’Ajuntament uns primers
exemplars corregits d’aquest projecte de reparcel·lació.
Atès l'informe de la Comissió informativa d’urbanisme, obres, serveis, medi ambient,
patrimoni i millora de la qualitat urbana, a la sessió celebrada el 20 d’octubre de 2015.
Atès que en data 21 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada núm. 13.266, el senyor
Frederic Prats Esteve, en qualitat de tècnic redactor d’aquest Projecte de
reparcel·lació, i actuant en representació de la societat promotora, Prime Llafranc
Building, SL, va presentar nous exemplars esmenats, donant compliment així als
requeriments efectuats des de l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 21
d’octubre de 2015, on manifesta que a la nova documentació presentada ja figura la
relació de finques aportades i resultants i en la mateixa es deixa constància que la
càrrega hipotecària de la finca aportada es trasllada a la finca de resultat que disposa
d’aprofitament urbanístic, i que en aquesta finca s’inclou la càrrega corresponent a les
obres d’urbanització que, atenent al fet que és de propietat única, correspon al 100%
del cost de les obres, tot puntualitzant que aquest cost, fixat en 259.200,33 € de
pressupost d'execució material, s’ajusta al projecte d’urbanització que es tramita
simultàniament i té la consideració de provisional, atès que la finca resultant ha
d’assumir la totalitat dels costos d’urbanització.
Atès que l’Arquitecte Municipal, en el citat informe, i a títol de conclusió, considera que
es pot aprovar definitivament aquest projecte de reparcel·lació, tot recordant novament
que, prèviament a la seva inscripció en el Registre de la Propietat de Palafrugell,
caldrà fer el pagament a la Tresoreria Municipal de l’equivalent econòmic de les
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cessions d’aprofitament, que es concreta en 12.120.- €.
Atès el que disposen els articles 130 i 134 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 l’article 167 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
urbanística PAU a3.10, carrer Prudenci Bertrana, a Llafranc, promogut per la societat
Prime Llafranc Building, SL, representada pel senyor Felip Osuna Buendia.
Segon.- Requerir a la societat Prime Llafranc Building, SL, perquè faci efectiva a la
Tresoreria Municipal la quantitat de 12.120.- €, corresponent de l’equivalent econòmic
de les cessions d’aprofitament d’aquest polígon d’actuació urbanística, prèviament a
emetre la certificació que permeti inscriure aquest projecte de reparcel·lació al Registre
de la Propietat de Palafrugell.
Tercer.- Expedir una certificació d’aquest acord d’aprovació definitiva per al seu
lliurament als promotors del projecte de reparcel·lació, amb la finalitat que puguin
procedir a la seva inscripció reglamentària al Registre de la Propietat de Palafrugell,
d’acord amb el que disposa l’article 128 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, una vegada aquest acord hagi adquirit
fermesa en via administrativa i s’hagi donat compliment al punt Segon del present
acord.
Quart.- Disposar la publicació de l’edicte d’aprovació definitiva d’aquest projecte de
reparcel·lació al Butlletí oficial de la província de Girona, per a coneixement de l’acord
adoptat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a tots els propietaris inclosos en l’àmbit d’aquest
projecte de reparcel·lació, a totes les persones o entitats interessades en aquesta
tramitació, a l’equip tècnic redactor i a les àrees de Tresoreria i Intervenció de
l’Ajuntament.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que demanaria als portaveus dels diferents grups
si els aniria bé que parlessim i votéssim els dos punts de l'ordre del dia perquè estan
estretament lligats i tal com es va explicar a la Comissió Informativa d'Urbanisme, té
molt lògica de poder-ho fer.
Fet aquest aclariment també explicar que l'ordre formal hauria de ser l'invers, primer
l'aprovació del projecte d'urbanització, l'aprovació definitiva i després l'aprovació
definitiva del projecte de reparcel.lació, sobretot perquè la reparcel.lació no es podria
dur a terme si no hi ha els costos definitius d'aquest projecte d'urbanització
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perfectament aprovats. Avui portem l'aprovació definitiva tant de la reparcel.lació però
sobretot del projecte d'urbanització. Tal com es va explicar a la Comissió Informativa
d'Urbanisme, al ser un propietari únic, aquest aspecte formal té menys importància i
pel que fa a la reparcel.lació no té cap problema, estem parlant d'un sector al carrer de
la Font d'en Xecu a Llafranc, al costat de la Riera de Llafranc a l'alçada de l'inici del
carrer del Xarembecu, que hi ha d'anar un giratori que connecta aquest sector, un
sector que està formalitzat des del planejament de l'any 1983, que ha tingut diferents
fases d'evolució però que en el seu moment ha tingut sempre una tramitació del
planejament derivat prou avançada i fins i tot unes cessions de zones verdes
formalitzades. A partir d'aquí, el que es fa avui a la reparcel.lació i és acabar de lligar
tots aquests aspectes de cessions i el percentatge d'aprofitament mig que ha de rebre
l'Ajuntament, i en el projecte d'urbanització el que es fa és acabar de definir el que a
l'aprovació inicial se'ls hi va posar com a condició des dels serveis tècnics, la relació
d'aquesta rotonda, el sistema d'enllumenat, el sistema de clavegueram, el sistema
d'evacuació d'aigües plujanes i a l'espera dels dos informes que inicialment, amb un
procés anterior de tramitació, eren favorables i definien unes coses tant de l'ACA com
de la companyia elèctrica, ara en aquests moments el de la companyia elèctrica ja el
tenim i és relativament satisfactori pel que fa a les explicacions que els hi varem donar
a la Comissió Informativa d'urbanisme, i pel que fa a l'ACA esperem que no hi hagi cap
modificació de l'informe favorable que hi va haver en el seu moment, tot i així aquesta
aprovació definitiva del projecte d'urbanització vindrà condicionada, com no pot ser
d'una altra manera, al que l'ACA acabi informant en aquesta sol.licitud d'informe que
se'ls hi ha fet.
Per tant, el que portaríem avui a aquesta aprovació definitiva, seria el projecte
d'urbanització d'aquest sector del polígon d'actuació urbanística a3.10 del carrer
Prudenci Bertrana, i després a la mateixa votació el projecte de reparcel.lació d'aquest
mateix polígon.
- senyor Palahí: Nosaltres aquest projecte, com varem estar a la Comissió
d'Urbanisme, les explicacions no ens varen resultar del tot convincents, sobretot pel
que diu el senyor Rangel, perquè falta algun informe, bàsicament del cobriment de la
Riera, de les mesures, l'informe de l'ACA i de moment no ho veiem del tot clar. Com
que no ho veiem del tot clar votarem en contra perquè esperarem que arribi aquest
informe, només faltaria que llavors ens tiressin a terra una cosa que ens podríem
haver esperat a tenir els dos informes abans de portar-ho a aprovació definitiva.
- senyor Rangel: Escolti, no hi ha d'haver cap inconvenient amb l'aprovació definitiva,
la tramitació per part de l'administració té uns tràmits i té uns calendaris i hi ha algunes
coses que nosaltres hem de fer sí o sí. Altra cosa és que tal com se li va explicar a la
Comissió informativa, el projecte que inicialment s'havia tramitat amb una altra
formulació d'urbanització però l'informe de l'ACA era favorable al que ja està fet, és un
cobriment d'un calaix de 5 metres d'ampla per 1,85 d'alçada, ara en aquests moments
semblaria que si es tornés a repetir aquest informe no hi hauria d'haver cap problema,
però que l'única variant que es pot plantejar per part de l'informe de l'ACA és que la
condició sigui que en comptes d'1,85 d'alçada, sigui de 2 metres d'alçada, que són els
darrers càlculs, els sistemes d'informes que té l'ACA en relació a un concepte que s'en
diu la avingudes de retorn, han canviat de 200 a 500 anys, i per tant, els càlculs que
ara proposen són uns altres. Això és el que li diem que incorporem i que el sector té
l'obligació de fer i per tant, cas que abans de començar les obres, perquè no podran
començar sense aquest informe, l'ACA ens enviï a tots l'informe de què la llum
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d'aquest pont ha de tenir dos metres, aquests senyors ho hauran d'incorporar al
projecte, altra cosa és que això no hagi de ser un problema per mantenir la tramitació
formal del projecte d'urbanització i del de reparcel.lació.
-senyor Palahí: Perfecte el que vostè em diu però com que no sabem el que dirà
aquest informe, si només remetrà a un punt en concret, o si resulta que pel que sigui
es remet a més, i nosaltres no ho sabem, aquí no podem pressuposar el que diran,
nosaltres ens mantenim en la nostra posició.

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 senyors Frigola i Baserba
(CiU), el senyor Genover (Entesa) i el senyor Girbal (C's), total catorze vots a favor.
Vots en contra: senyors Piferrer, Sabrià, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores
Massaguer i Tauste (ERC), total set vots en contra.
Abstencions: Cap.

11.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DEL
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU a3.10, CARRER PRUDENCI
BERTRANA, A LLAFRANC. Aprovació definitiva.Relació de fets:
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 28 de juliol de 2015, va aprovar
inicialment aquest Projecte d’urbanització i estudi bàsic de seguretat i salut del polígon
d’actuació urbanística PAU a3.10, carrer Prudenci Bertrana, a Llafranc, promogut per
la societat Prime Llafranc Building, SL, representada pel senyor Felip Osuna Buendia.
Atès que durant el període comprès entre el 8 d’agost i el 7 d’octubre de 2015,
ambdós inclosos, en que ha estat en informació pública aquest Projecte d’urbanització
i estudi bàsic de seguretat i salut, amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 152, de 7 d’agost, així com la seva disposició al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, no es va presentar cap
suggeriment ni al·legació.
Atès que amb posterioritat a l’acord d’aprovació inicial, es varen sol·licitar diversos
informes, tant interns com externs, i es va notificar l’acord d’aprovació inicial d’aquest
projecte a les diverses companyies subministradores per si consideraven oportú
formular algun tipus de suggeriment o proposta a incloure en aquest projecte.
Atès els diversos informes incorporats a l’expedient d’aprovació, són els següents:
- Informe de la Cap de l’Àrea de Serveis Municipal, de data 24.08.2015.
- Informe de la companyia SOREA, rebut el 14.09.2015.
- Escrit de la companyia ENDESA, rebut el 16.09.2015.
- Informe de la Diputació de Girona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Xarxa Viària Local,
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rebut el 15.10.2015.
- Informe de la Cap de l’Àrea de Medi Ambient, de data 16 d’octubre de 2015.
Atès que en data 16 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada núm. 13.009, la
societat Prime Llafranc Building, SL, representada pel senyor Felip Osuna Buendia, va
presentar nous exemplars d’aquest projecte d’urbanització, amb la introducció de les
esmenes i observacions requerides, tant a l’acord d’aprovació inicial com als diversos
informes incorporats a l’expedient.
Atès l’informe conjunt emès en data 19 d’octubre de 2015 per l’Arquitecte Municipal, el
senyor Jordi Font Bel, i per l’Arquitecte Tècnic Municipal, el senyor Albert Vilà Roura,
on manifesten el que es transcriu a continuació:
“.....
Cal dir, que en el moment de la presentació del document, el tècnic redactor no
disposa dels assessoraments de totes les companyies subministradores, pel que, en
el moment d’execució de les obres el traçat i disseny d’aquests serveis es sotmetran
als diferents estudis que manquen i que no s’han pogut incloure al projecte. I menció
especial a l’estudi corresponent a la companyia ENDESA, en funció que el projecte
recull la proposta manifestada verbalment pel tècnic que va inspeccionar el projecte
però no hi ha estudi formal, i la solució adoptada a més a més de no semblar la més
adequada pot comportar conflictes posteriors i per tant amb independència del
contingut final de l’estudi d’ENDESA caldrà mantenir l’espai per la incorporació un
centre de transformació a la mateix finca privada.
Caldrà també, tenir en consideració i donar compliment a l’informe de l’Àrea de Medi
Ambient de data 16 d’octubre de 2015, i en conseqüència a l’entorn proper a la riera
plantar arbrat propi de ribera.
Prèviament a l’inici de les obres s’haurà de fer l’acta de replanteig on s’haurà de deixar
constància del compliment de les determinacions de l’informe de la Diputació i de la
Policia Municipal.
Aquesta aprovació queda condicionada a l’autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua i, per tant, si del seu informe se’n dedueixen modificacions respecta al projecte
caldrà tramitar una modificació del mateix.”
Atès que, a títol de conclusió, l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, i
l’Arquitecte Tècnic Municipal, el senyor Albert Vilà Roura, consideren que es pot
procedir a l’aprovació definitiva d’aquest projecte d’urbanització pel Ple Municipal,
tenint en compte les consideracions detallades a l’apartat precedent.
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 20 d’octubre 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, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 110 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització i estudi bàsic de seguretat i
salut del polígon d’actuació urbanística PAU a3.10, carrer Prudenci Bertrana, a
Llafranc, promogut per la societat Prime Llafranc Building, SL, representada pel senyor
Felip Osuna Buendia, amb un pressupost d’execució per contracte de 373.222,55 €,
inclòs l’IVA del 21%, i on s’han introduït les esmenes detallades a l’acord d’aprovació
inicial i les derivades dels diversos informes incorporats a l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord a la societat promotora, Prime Llafranc Building, SL, i
als seus representants, comunicant-los-hi que al moment d’execució de les obres
d’urbanització contemplades al projecte que és objecte d’aprovació definitiva, caldrà
donar compliment íntegrament al que es detalla a l’informe conjunt emès per
l’Arquitecte Municipal, senyor Jordi Font Bel, i per l’Arquitecte Tècnic Municipal, senyor
Albert Vilà Roura, en data 19 d’octubre de 2015, transcrit en aquest mateix acord.
Tercer.- Disposar la publicació d’un edicte al Butlletí oficial de la província de Girona,
per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
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 senyors Frigola i Baserba
(CiU), el senyor Genover (Entesa) i el senyor Girbal (C's), total catorze vots a favor.
Vots en contra: senyors Piferrer, Sabrià, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores
Massaguer i Tauste (ERC), total set vots en contra.
Abstencions: Cap.

12.- PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PAU a4.9 a/b, CARRERS DE TARRÚS I CANT DELS OCELLS, A
CALELLA. Aprovació definitiva.Relació de fets:
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 28 de juliol de 2015, va aprovar
inicialment el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU a4.9
a/b, carrers de Tarrús i Cant dels Ocells, a Calella, presentat per la societat Patrimonial
Groina, SL, representada pel senyor Joan Daban Isern, supeditant la continuació del
tràmit d’aprovació a la introducció de les observacions recollides al citat acord.
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Atès que durant el període comprès entre el 8 d’agost i el 7 d’octubre de 2015,
ambdós inclosos, en que va estar en informació pública aquest Projecte de
reparcel·lació, amb la publicació dels respectius edictes al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 152, de 7 d’agost, i al Diari de Girona de 19 d’agost, així
com la seva disposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal, no es va
presentar cap suggeriment ni al·legació.
Atès que en data 1 d’octubre de 2015, amb registre d’entrada núm. 12.249, el senyor
Joan Jordi Homs Casas, en representació de la societat Patrimonial Groina, SL, va
presentar un document d’esmenes a aquest Projecte de reparcel·lació, sol·licitant la
continuació del tràmit d’aprovació.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 15
d’octubre de 2015, on manifesta el que es transcriu a continuació:
“En data 25 de juliol de 2015, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment el
Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PAU a4.9 a/b, Carrers Tarrús i Cant
dels Ocells, a Calella, però deixant constància que calia resoldre unes deficiències,
bàsicament en el sentit d’incorporar mostres de mercat de la valoració més assimilable
al producte a valorar en concepte de les cessions d’aprofitament.
En la tramitació de l’expedient es va obrir un període d’informació pública comprès
entre el 8 d’agost i el 7 d’octubre de 2015, sense que es presentés cap al·legació.
En data 1 d’octubre de2015, el senyor Joan Jordi Homs Casas, en representació de
Patrimonial Groina, SL, va presentar un document d’esmenes on a l’estudi econòmic
introdueix mostres de mercat referents al carrer Pintor Joan Serra, que corresponen a
promocions en curs i, per tant, més adequades, per tipologia i situació, a les
característiques de la finca del polígon.
Producte de la introducció d’aquestes mostres, el valor de repercussió passa de
364,48 €/m2 de sostre, a 417,34 €/m2 de sostre i, per tant, la valoració de l’equivalent
econòmic de les cessions d’aprofitament passa de 32.803,20 € a 37.560,60 €.”
Atès que al mateix informe, l’Arquitecte Municipal, a títol de conclusió, considera que
la documentació presentada és correcta i es pot procedir a l’aprovació definitiva
d’aquest Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PAU a4.9 a/b, Carrers Tarrús
i Cant dels Ocells, tot recordant que la citada quantitat econòmica de 37.560,60 €
s’haurà de consignar a l’Ajuntament prèviament a emetre el certificat que permeti
inscriure aquesta reparcel·lació al Registre de la Propietat de Palafrugell.
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 20 d’octubre de
2015.
Atès el que disposen els articles 119 i 130 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 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text refós, i els
articles 125 i 131 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
urbanística PAU a4.9 a/b, carrers de Tarrús i Cant dels Ocells, a Calella, presentat per
la societat Patrimonial Groina, SL, representada pel senyor Joan Daban Isern.
Segon.- Requerir a la societat Patrimonial Groina, SL, perquè faci afectiva a la
Tresoreria Municipal la quantitat de 37.560,60 €, corresponent a la compensació
econòmica en concepte de les cessions d’aprofitament d’aquest polígon d’actuació
urbanística, prèviament a emetre la certificació que permeti inscriure aquest projecte
de reparcel·lació al Registre de la Propietat de Palafrugell.
Tercer.- Expedir la corresponent certificació d’aquest acord d’aprovació definitiva per
possibilitar la inscripció d’aquest Projecte de reparcel·lació al Registre de la Propietat
de Palafrugell, una vegada l’acord hagi adquirit fermesa en via administrativa i s’hagi
donat compliment al punt Segon del present acord.
Quart.- Supeditar l’eficàcia d’aquest acord d’aprovació definitiva a que per la societat
promotora es formalitzi aquesta reparcel·lació en escriptura pública, tot requerint-la a
que presenti a l’Ajuntament una certificació registral conforme aquest projecte de
reparcel·lació s’ha inscrit al Registre de la Propietat de Palafrugell.
Cinquè.- Disposar la publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la
província, per a coneixement general d’aquesta aprovació.
Sisè.- Notificar aquest acord a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit d’aquest
polígon d’actuació urbanística, al tècnic redactor, i a les àrees de Tresoreria i
Intervenció de l’Ajuntament.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que estem parlant de l'aprovació definitiva d'una
reparcel.lació d'un sector discontinuo de Calella, que està localitzat una part d'aquest
sector al carrer Tarrús i l'altra part d'aquest sector al carre Baldomer Gili, a l'alçada del
Cant dels Ocells, on el Baldomer Gili passa a ser Avinguda Costa Brava, aquell
triangle que històricament sempre ha estat ocupat com a espai públic però que des
d'una perspectiva de la propietat, aquesta no s'havia que ometre el registre a
l'Ajuntament. A partir d'aquesta situació, el planejament aprovat el mes de gener de
2015 l que va fer va ser crear un sector discontinuo que donava resposta a aquestes
necessitats a fi i efecte d'obtenir aquests terrenys que històricament havien estat
ocupats com a espai públic i el que portem avui és l'aprovació definitiva d'aquest
projecte de reparcel.lació per la seva obtenció de la propietat.
- senyor Palahí: En aquest cas nosaltres ho veiem millor i no tenim cap problema en
aprovar-ho.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

13.- PROJECTE DE REGULARITZACIÓ DE FINQUES INCLOSES AL POLÍGON
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU b1.38, CAMÍ FONDO, A PALAFRUGELL.
Aprovació inicial.Relació de fets:
Vist el Projecte de regularització de finques incloses al polígon d’actuació urbanística
PAU b1.38, Camí Fondo, a Palafrugell, elaborat per l’equip tècnic i jurídic de l’Àrea
d’urbanisme de l’Ajuntament, amb la finalitat de resoldre la gestió urbanística d’aquest
polígon d’actuació.
Atès que la redacció i tramitació d’aquest expedient té la seva regulació a l’article 166
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, pel que la tramitació que s’ha de seguir és la contemplada a l’article
119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
de modificació d’aquest Text refós.
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 20 d’octubre de
2015.
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, amb les modificacions
introduïdes 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 Projecte de regularització de finques incloses al polígon
d’actuació urbanística PAU b1.38, Camí Fondo, a Palafrugell, elaborat per l’equip
tècnic i jurídic de l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.
Segon.- Disposar l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes, amb la
publicació dels respectius edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a un
diari d’àmplia difusió provincial, així com la seva col·locació al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els propietaris de finques incloses dins l’àmbit del
citat polígon d’actuació, als efectes que puguin formular al·legacions o suggeriments
durant el període d’informació pública d’aquest projecte.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que aquesta és una figura del planejament
derivat que és la regularització de finques per normalitzar una situació que els diferents
passos del planejament derivat jan deixat una mica de banda. Estem parlant del
pàrquing executar aquí a l'entrada del carrer Camí Fondo cantonada carrer Migdia, i
que era propietat, en part de l'Ajuntament, provenint d'un sector de l'anterior
planejament, i en part de la propietat privada. Es va arribar a un acord per definir
aquest espai que havia de ser de pàrquing i en aquests moments els interessos de les
dues parts el que fan és portar a regularitzar les finques reals que definiran
exactament quins són els espais públics i els espais privats i portar-los a la seva
inscripció al registre i per això avui portem a aprovació inicial aquesta figura que se'n
diu el projecte de regularització de finques.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

A.3) Assumptes de la comissió informativa de serveis a les persones
14.- REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS COMUNITARIS ECOLÒGICS DE
TITULARITAT MUNICIPAL.- Aprovació.Relació de fets:
Vist l’esborrany del reglament de règim d’ús dels horts comunitaris ecològics de
titularitat municipal.
Atès que aquest reglament té per objecte la regulació del règim jurídic de les llicències
d’ús privatiu del domini públic atorgades per l’Ajuntament de Palafrugell sobre els horts
de titularitat municipal al terme de Palafrugell, exclusivament pel seu conreu agrícola
amb destinació a l’autoconsum, el contingut dels drets i obligacions a complir pels
beneficiaris d’aquestes llicències i el règim de licitació i adjudicació de les mateixes.
Atès que és necessari aprovar aquest reglament.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el reglament de règim d’ús dels horts comunitaris
ecològics de titularitat municipal, segons el text que consta a l'annex.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’Anunci al BOP.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Intervé la senyora Mauri manifestant que una vegada superats tots els tràmits i totes
les dificultats per tenir la propietat del terreny, ja s'està treballant en el projecte dels
horts ecològics municipals a Les Arenes. Dir-vos que en aquesta primera fase hi ha 36
parcel.les, 32 que es donaran llicències a particulars i 4 es destinaran a entitats de
caire social. El que avui portem al Ple, per tant, és el reglament de règim d'ús
d'aquests horts, de les llicències que s'adjudicaran. Ja es va informar a la comissió de
serveis a les persones i també se n'ha informat avui a la Taula d'Habitatge, la titularitat
d'aquestes parcel.les s'atorgaran per un període de cinc anys i en aquest reglament
queden contemplades totes les obligacions i els drets que tenen els titulars de les
llicències, així com quines actuacions ens estan permeses i quines no, com es farà el
manteniment, que anirà a càrrec de l'Ajuntament o que anirà a càrrec de l'adjudicatari,
el sistema de reg, el sistema de magatzem, també com es farà l'adjudicació i la
formalització de les llicències d'aquest ús privatiu d'aquestes parcel.les i també de la
possibilitat que es puguin fer, en un futur, associacions d'hortelans que serà com un
interlocutor molt vàlid amb l'Ajuntament.
També a partir de què s'ha aprovat aquest reglament també es constitueix una
comissió de seguiment que vetllarà pel bon funcionament de tot aquest projecte.
- senyor Piferrer: Nosaltres ja varem discutir molt aquest tema a la comissió
informativa de Serveis a les Persones, ens va agradar molt tot el projecte aquest que
es presenta i a més la complexitat, perquè es veu punt per punt com ha sigut tractat
tot. Pensem que ha anat una mica lent però esperem que es pugui tirar endavant i
nosaltres estarem a favor de poder-hi votar a favor.
- senyora Mauri: Moltes gràcies. Dir que sí, que el procediment ha estat lent pel tràmit
de la titularitat del terreny, no ha sigut per falta de voluntat política.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

15.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I L'AJUNTAMENT D'ARRÓNIZ.-aprovació.Relació de fets:
Atès que és d'interès dels ajuntaments de Palafrugell i Arróniz, establir un programa
de relació i d'amistat entre ambdues poblacions i les seves respectives festivitats i
activitats de caràcter cultural.
Vist el certificat de l'Ajuntament d'Arróniz (RE 2015012441), mitjançant el qual es
constata que en la sessió plenària celebrada el dia 24 de setembre de 2015, es va
adoptar l'acord d'iniciar els tràmits per a l'agermanament entre els ajuntaments
d'Arróniz i Palafrugell.
Vista la proposta de Conveni de col·laboració cultural entre l'Ajuntament de Palafrugell
i l'Ajuntament d'Arróniz.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració cultural entre l'Ajuntament de Palafrugell i
l'Ajuntament d'Arróniz.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura dels documents pertinents a la
formalització d'aquest acord.
Tercer.- Traslladar el present acord a l'Ajuntament d'Arróniz.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Ros manifestant que Arróniz és un petit poble de mil i escaig
d'habitants, de la comarca navarresa de Tierra d'Estella, situat a deu quilòmetres de la
capital, Lizarra o Estella, com ho vulgueu anomenar. Durant 12 anys, a partir de l'any
1995, la banda musical d'aquest poble va venir a col.laborar amb un dels actes de les
Festes de Primavera, concretament la Turraiada. Això va portar a què jo,
particularment, allà hi tinc una segona residència i l'última estada que hi vaig fer, em
varen proposar fer un tipus d'agermanament o intercanvi cultural perquè ells no en
tenien cap, i la veritat és que aquests 12 anys les coses han donat per molt i quan
s'expliquen les coses de pares a fills, es mitifica una mica la cosa, i Palafrugell, diríem
que ells ho tenen una mica mitificat. Jo els hi vaig dir que passessin una proposta a
l'Ajuntament i que en parlaríem. Ells ho varen aprovar per Ple el mes passat, el
setembre i llavors varen enviar una carta a l'alcaldia demanant això. Hem considerat
que aquest intercanvi no necessita una quantitat econòmica excessiva perquè
pràcticament serà una col.laboració entre entitats culturals que l'allotjament el poden
fer entre ells, i nosaltres sí que a canvi podem anar allà a promocionar turísticament la
nostra vila, ja que es tracta d'un lloc de força importància per la situació amb la capital
Estella, i com que aquest equip de govern estem a favor del pluralisme i de l'intercanvi
cultural hem tingut a bé donar-li el vistiplau.
- senyor Girbal: Nosaltres hi donarem suport.
- senyor Jonama: Bé, nosaltres, tot i que jo conec bé el tema, pensem que aquest
conveni que ens han presentat és molt buit de contingut i no té cap proposta concreta
ni tant sols sabem aquestes quantitats de les que parla el senyor Ros, si seran molt o
poc elevades. Pensem que, en tot cas, la proposta és molt buida de contingut i caldria
omplir-la una mica més de quins són aquests intercanvis culturals i quines són
aquestes promocions de turisme que es podrien fer a Estella o a Arróniz mateix , i que
en tot cas, que el document que ho reculli sigui una mica més complet que el conveni
que hem pogut llegir.
- senyor Ros: En aquest moment no puc informar més, perquè evidentment si això es
tira endavant s'ha de crear una comissió per aquests actes, el que sí puc dir és que
aquests intercanvis entre associacions culturals normalment comporta que l'allotjament
pot ser a casa d'un o l'altre i per això es pot començar amb una base feble
econòmicament. La nostra proposta, aquest poble, en concret, té el trull més important
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d'oli de tot Navarra, el mes de febrer es fa una festa de l'Oli de Navarra amb una
afluència de gent molt important per allà posar el nostre stand i donar a conèixer la
nostra costa, i a més a més, tenim Estella, de vint mil i escaig habitants, que podem
aprofitar el mateix trasllat allà per també promocionar-ho.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta sense esmenes.

B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER - JUSTÍCIA UNIVERSAL I HISTÒRIA.Relació de fets:
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt honorable
Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en
l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a
la història d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part
de l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei
52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra
i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels
tribunals militars, entre ells el que condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada
pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència
dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena
de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren
inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims
conforme la llei 52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs
de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial,
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a
l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució
que és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els
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represaliats en situació d’indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes
del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa
Servini en la coneguda
‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President
Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra
l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la
com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que
no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat
d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta.
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a
declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de
víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de
l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes
aquelles actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és
una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República
Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la
fraternitat i la justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar.
Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i
que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la
lluita social i la lluita nacional és indestriable.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la
Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes
aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat
als efectes legals procedents.
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Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió
d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de
la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra
i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació
activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el
recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba
confiscada a l’arxiu d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer
al fossar del Castell de Montjuic.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina
mentre no siguin restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups
polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al
Parlament Europeu , a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria
històrica.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Lladó manifestant que l'assassinat del President Companys és un
cas únic al món, per desgràcia, ja que és l'únic president escollit democràticament que
ha estat executat, però no deixa de ser una més de les milers d'execucions que el
General Franco va ratificar entre el final de la guerra i el 944. Es tracta d'una de les
sèries de crims contra la humanitat més espantoses del segle XX, sols comparables a
altres protagonitzades per altres feixismes en aquell mateix període històric. Tanmateix
un cop es van assolir les llibertats democràtiques a l'Estat Espanyols, les noves
autoritats sorgides després de la transició varen optar per l'oblit i pel silenci. En nom de
l'estabilitat política i la veu d'una falsa reconciliació van obviar que la declaració dels
drets humans promulgada per les Nacions Unides estableix que els crims contra la
humanitat són imprescindibles i mai no poden restar impunes. Centenars de milers de
famílies republicanes varen continuar doncs sofrint injustícies i un terror interioritzat
durant dècades, tot i això avui Companys és ben viu i son vius tots aquells que, com
Companys, foren torturats i assassinats per defensar uns ideals democràtics perquè la
lluita és ben encesa i la flama és més encesa que mai, i cal fer pedagogia per no
deixar-ho a la paperera de la història, per continuar prenent, malgrat alguns nostàlgics
retinguin informació a l'arxiu general de la Guerra Civil a Salamanca, i que avui es
neguin a condemnar partits i banderes de caire feixista. És per això que el grup
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municipal d'Esquerra Republicana a Palafrugell, proposa al Ple l'aprovació dels
següents acords:
Primer, sol·licitar al govern espanyol que iniciï les accions necessàries per tal
d'aconseguir l'anul·lació del consell de guerra sumaríssim contra el President de
Catalunya, Lluís Companys.
Segon, sol·licitar al govern espanyol una demanda pública de perdó en nom de les
institucions de l'Estat, als descendents del President Lluís companys i al poble de
Catalunya, representant per les seves institucions.
I tercer, fer arribar aquest acord al President del Govern Espanyol, als presidents del
Congrés i del Senat i als diferents grups amb representació en aquestes cambres.
- senyor alcalde: Com que és una moció, sempre hem dit que quan el govern té
postura unitària es manifesta primer el govern i després deixa que la resta de grups es
manifestin, els hi he de dir que el govern hi està d'acord, la comparteix aquesta moció
perquè entenem que en aquests moments tot el que sigui una repressió política i
judicial contra les idees ha de ser òbviament denunciable, per tant, compartim el que
diu, compartim els sis punts, entenem que és una mostra més de què segurament
aquesta primera transació política no va ser modèlica, varen deixar moltes coses per
resoldre i una segurament va ser aquesta, que era intentar posar sobre la taula tota
aquesta gent que va ser, d'alguna manera perseguida, que va ser, com en aquest cas,
assassinada, i moltíssima gent que en aquest moment caldria reivindicar. Per tant el
govern comparteix íntegrament la moció i donarà suport als set punts que en aquest
cas la proposta contempla.
- senyor Girbal: Nosaltres manifestem la nostra abstenció i no farem cap comentari al
respecte.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza,
Mauri, Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba
(CiU), els senyors Piferrer. Sabrià, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i
Tauste (ERC) i el senyor Genover (Entesa), total vint vots a favor.
Vots en contra: Cap
Abstencions: Senyor Girbal (C's), total una abstenció-

17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER RETIRAR ELS NOMS DELS REIS BORBONS DELS CARRERS
DE PALAFRUGELL.El portaveu del grup proponent, retira aquesta moció de l'ordre del dia de la sessió i
demana que la propera moció porti també el nom d'Esquerra Republicana.

18.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I
D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, DEMANANT EL CANVI DE NOM
DELS CARRERS D’ISABEL II I ALFONS XII EN EL NOMENCLÀTOR D’ESPAIS
PÚBLICS DE PALAFRUGELL
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Relació de fets:
Atès que considerem que la institució monàrquica és una institució contrària als drets
més fonamentals de la democràcia, totalment desfasada en el temps, que tant el rei
actual com els seus antecessors no han estat mai escollits democràticament i que, per
tant, ens ha estat imposada als catalans.
Atès la llarga tradició republicana de la nostra Vila, les arrels de la qual s’endinsen en
el segle XIX, i al procés que es viu arreu del país de revisió de noms i símbols
associats a espais públics dedicats en el seu moment a personalitats i fets que podem
considerar, a la llum de la història, contraris als principis democràtics o que atempten
d’alguna manera contra la dignitat i els drets nacionals del poble català.
Atès que la dinastia dels Borbons s’ha caracteritzat històricament per la negació dels
drets individuals i col·lectius dels ciutadans de Catalunya i ha estat representativa de la
cara més fosca de l’Estat com a estructura política contra el mateix poble espanyol.
Atès que els passats 24 de maig i 27 de setembre les urnes de Palafrugell van
expressar, majoritàriament, una voluntat independentista inqüestionable.
Atès que no creiem que els carrers dedicats a reis borbònics de la vila sigui vist de bon
grat per una majoria de palafrugellencs i palafrugellenques i menys si foren imposats
durant la passada dictadura franquista.
Atès que Palafrugell compta amb la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais
públics, com a òrgan tècnic d’assessorament de l’administració municipal que té
assignada la competència d’informar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, de tots els
assumptes relatius a la denominació de vies, espais i equipaments públics del
municipi, de conformitat amb els articles 11 i 22 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
Atès, també, que el canvi de denominacions de carrers o places és competència final
del Ple de la corporació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER: Que es procedeixi a efectuar el canvi de nom dels carrers dedicats als reis
Isabel II i Alfons XII de Borbó, situats al barri del Bruguerol.
SEGON: Encarregar un informe a la Comissió del Nomenclàtor que avaluï aquesta
possibilitat i que siguin denominats novament, prioritzant la incorporació de la
toponímia local tradicional, dels elements que formen part de la vida col·lectiva i de la
memòria històrica, dels senyals d’identitat de la vila i dels personatges locals més
rellevants, amb especial atenció a la possibilitat d’incorporar noms de dona, a fi
d’aconseguir la paritat de gènere en el nomenclàtor.
TERCER: Que l’Ajuntament faciliti tant com sigui possible els tràmits administratius, a
més de brindar tota la informació necessària, als veïns afectats pels canvis de
denominació de carrers, de tal manera que es minimitzin les possibles molèsties que
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això els pugui comportar.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Piferrer manifestant que el fruit d'aquesta moció no és res més que el
resultat de la situació que està visquen Catalunya ara, sobretot a partir de les
eleccions del dia 27 de setembre i també de les eleccions municipals, en les quals,
sobretot a Palafrugell, varen donar una clara victòria a totes aquelles forces polítiques
que desitgen un canvi en l'estat de Catalunya. Aquest canvi de Catalunya, del que
seria el nostre ordenament jurídic ens fa plantejar moltes coses, algunes d'aquestes
coses que ens fan plantejar també són de model, no són cosesbàsiques no són de
Lleis sinó que són de model, i el motiu de presentar aquesta moció és que nosaltres
estem molt en contra d'aquest model dels Borbons, aquest model mmonàrquicdels
Borbons, sobretot perquè no respecten, no han volgut respectar la voluntat del poble
de Catalunya, ho han manifestat moltes vegades, l'última, l'actual Rei d'Espanya, a
Astúries, la setmana passada fent un discurs en el qual, completament ignorava quina
és la voluntat del poble català, llavors creiem nosaltres que hem de fer petits passos,
potser algú dirà que són cares a la galeria, però per nosaltres són modèlics, i un
d'aquests passos, que seria el primer, és demanar aquesta substitució de noms
d'origen borbònic.
- senyor Gómez: De fet el senyor Piferrer s'ha centrat molt en el què i per tant ja no hi
entraré perquè ja ho compartim, però sí que em centraré una mica més en el com, i
també crec que és bo llegir els acords que es presenten junt amb la part expositiva
A continuació el senyor Gómez llegeix els acords de la moció així com la seva part
expositiva.
Continua el senyor Gómez manifestant que per tant, a part del que proposa la pròpia
moció, sí que la proposta que nosaltres faríem és demanar aquest informe per part de
la Comissió del Nomenclàtor, també creiem i amb això coincidim amb el grup
d'Esquerra Republicana, que ha de ser la pròpia comissió, en tot cas, qui proposi quins
haurien de ser aquests nous noms, quina proposta hauria de ser, i nosaltres, en tot
cas, hi afegiríem que el que creiem que caldria fer, perquè és evident que aquesta
moció és una moció que té un alt contingut simbòlic i polític, però també tindrà uns
efectes pràctics, per tant creiem que seria necessari encarregar que hi hagués un
informe tècnic que avalués aquestes possibles conseqüències pràctiques i també quin
cost pot tenir això, perquè el que hem d'evitar sempre és que això pugui tenir un cost
pels veïns. En tot cas, si es pren aquesta decisió i és una decisió política hem de mirar
que aquest cost l'assumim des de l'Ajuntament, un cop ho tinguem avaluat, i també
crec que seria de justícia, crec que seria el més lògic que si aquesta moció prospera,
que hi hagi una reunió participativa amb els veïns, als quals, un cop tinguem tota
aquesta informació, se'ls hi pugui explicar i, evidentment es pugui garantir aquest dret
a tota aquesta informació i també sobretot a poder traslladar que es vol causar el
mínim de molèsties possibles a aquest veïnat.
- senyor alcalde: Com que aquesta és una proposta de moció que òbviament no és
90

fruit del govern, farem un torn normal d'intervencions.
- senyor Girbal: Prèviament voldria preguntar als serveis jurídics si no hi ha un defecte
de forma a qui presenta aquesta moció, perquè mentrestant el senyor Albert Gómez es
reinventa i busca la seva situació política, a mi m'agradaria saber si Convergència i
Unió pot presentar una moció com a tal, perquè seria en tot cas Convergència
Democràtica de Catalunya i el senyor Albert Gómez com a regidor no adscrit.
- senyor secretari: En principi el grup municipal que hi ha constituït a l'Ajuntament de
Palafrugell és el grup municipal de Convergència i Unió, es va constituir com a
conseqüència d'una candidatura que es va presentar a les últimes eleccions locals i
està vàlidament constituïda i pot continuar actuant fins que no hi hagi alguna
modificació o alteració.
- senyor Girbal: Perdoni, li recordo que hi ha una llei de transfuguisme que m'agradaria
que primer vostè la llegís a veure si això és possible.
- senyor secretari: De totes maneres si no hi ha una comunicació per part dels partits o
les candidatures que varen presentar...
- senyor Girbal: Ja, però és que hi ha un Llei, ho sap, no?.
- senyor alcalde: No entrem en debat. Vostè posa de manifest una situació, el secretari
i el propi consistori ho analitzarà, però jo crec que això tampoc seria un tema de
defecte de forma perquè la moció no es presenti.
- senyor Girbal: No, no, i tant que no, a més jo vull manifestar el meu vot en contra a
aquesta moció, això no és per amagar el vot, el tema identitari, per nosaltres, no és
una prioritat en aquest Ajuntament ni en aquest poble, creiem que hi ha molts altres
coses prioritàries i necessitats en el poble per tractar.
- senyor Genover: El Grup de l'Entesa s'abstindrà en aquesta moció, seguint la norma
que nosaltres treballem a nivell municipal.
- senyor Rocas: Abans de res i veient la suma de vots dels grups proposants, veient
que aquesta suma dels grups proposants, ja pressuposa que la moció prosperi,
procurarem exposar la nostra explicació en un to constructiu, tot recordant, això sí, els
oblits i contradiccions que, al nostre parer, present. Davant d'aquests oblits i
contradiccions que nosaltres creiem, la nostra proposta, la proposta que faríem als
grups proposants seria la retirada d'aquesta moció, i si no és així, tal com és consum
en aquests temes, el nostre grup donarà llibertat de vot.
Com saben, per petits i humils que siguin, tots els carrers tenen un nom, cercar un
determinat domicili en una població sense noms en carrers i places seria com buscar
una agulla en un paller, per això, a mida que progressà l'urbanisme, una de les
primeres tasques de les autoritats municipals fou posar noms a les vies urbanes, una
pràctica tanmateix relativament recent. A Calella i Llafranc, per exemple, les primeres
denominacions de carrers es varen atorgar l'any 1920 i a Tamariu el 1950, i lligat al
desenvolupament de la xarxa viària especialment en els darrers 50 anys, en què les
nostres poblacions han vist multiplicar, de manera exponencial, el nombre de carrers,
places i avingudes. Abans d'això, els carrers complien una funció indicativa molt més
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pràctica sovint lligada al passat agrari i feudal de cada població o bé amb la geografia
del municipi o amb els veïnatges més immediats. Des de fa uns anys, però, la costum
ha estat la de batejar els carrers amb nom de personatges més o menys meritoris, o
amb noms més o menys extravagants, perquè tant teixit urbà i tanta tipologia de via,
pressuposava una diversitat de noms per a tots els gustos. Els motius per la seva
denominació, sovint s'han basat en criteris històrics, d'actualitat o polítics, però també
n'hi ha que han estat fruit del caprici dels qui l'han posat, o quan no se sabia que
posar-hi pel mot gros.
Altrament, com saben molt bé les persones d'una certa edat, els noms dels carrers no
són permanents, si bé hi ha carrers amb noms d'oradors que perduren al llarg dels
segles, n'hi ha d'altres que tenen una vida curta que duren el que dura un determinat
règim polític i prou. Després d'una revolució, d'un cop d'estat o d'una dictadura, una de
les primeres tasques de les noves autoritats, consisteix a rebatejar els noms d'alguns
carrers i places, avui sembla que tenim un cas semblant. I el resultat de tot això es
nota, alguns fronts d'aquest disseny romanen ben oberts i tot sovint amb resultats no
massa reeixits. Fou per això, per intentar contenir aquest desgavell, que a l'octubre de
012 aquest mateix plenari va decidir crear un òrgan destinat específicament a ordenar i
a proposar les denominacions de nous carrers i espais públics del municipi, la
comissió del Nomenclàtor.
Permeteu-me que per exemplificar el seu funcionament us recordi un cas ben recent.
Ara fa un any, en el plenari del mes de setembre de 2014, l'Ajuntament decidia atorgar
a Joan Miquel i Avellí, la distinció de fill predilecte del municipi, aquesta distinció va
renéixer el debat de sobre com retre-li homenatge en forma de carrer en el saturador
traçat urbà, els altres dos fills predilectes i l'únic fill adoptiu tenien ja el seu espai.
Torres Jonama, com sabeu un carrer, Josep Pla una avinguda i Modest Cuixart una
plaça, bé, de fet, si hem de ser precisos, un giratori prou arreglat. La Comissió del
Nomenclàtor, insisteixo en la definició que he donat abans, l'òrgan crear
específicament per a proposar les denominacions de nous carrers i espais públics del
municipi, va recollir la proposta ciutadana i va alertar llavors de la dificultat que
suposava modificar la nomenclatura de qualsevol carrer, confirmant el que tots
sabíem, que Palafrugell, amb un nomenclàtor que s'eleva a 669 referències, té un
problema veritable d'espai i que amb això dels noms de carrer la competència és
dilitada i el terreny molt escàs. Finalment, com saben es va arribar a un acord de
compromís, col·locant vàries plaques a la plaça de Can Màrio amb el nom del nou fill
predilecte, tot i que això no va suposar modificar la nomenclatura anterior de la plaça,
laqual es manté plenament vigent.
La Comissió del Nomenclàtor, suposo que coneixen el seu reglament i la seva funció,
va realitzar llavors el seu paper de proposant, i el plenari va acatar el seu informe
preceptiu, i avui, de manera totalment sorprenent, aquesta moció pretén menystenir
aquest òrgan i el paper que representa. Aquí no val allò de qui és primer, l'ou o la
gallina, o `posar la carreta davant dels bous. A Palafrugell és la Comissió de
Nomenclàtor qui decideix i qui eleva al Ple qualsevol nova denominació de carrer i no
a l'inversa, com es pretén avui. En aquest sentit, si fossin conseqüents, el que haurien
de fer és suprimir el punt primer de la moció en el sentit que ja en el segon es recull el
paper preceptiu de la Comissió.
Un altre problema que presenta la moció que avui eleven al Ple i que convé recordar
aquí, i que ja es recull de puntetes en el punt tercer, és el trasbals i molèsties que pels
veïns pot suposar el canvi de nom, sumat als costos tècnics i administratius que
aquesta modificació pot comportar. No tenim cap dubte que vostès ja deuen tenir clar
el que això implica, tot i que en el text de la moció no s'acaba de copsar. Per si un cas,
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els hi explicitem algunes d'aquestes possibles molèsties. En quant a comunicació a
organismes oficials, en el cas del propi Ajuntament, caldrà modificar la base de dades
del Padró, modificar el cadastre, modificar el domicili fiscal a efectes de tributs locals,
caldrà modificar el domicili de la taxa de subministrament d'aigua. Pel que fa a
l'administració General de l'Estat, caldrà modificar el domicili fiscal, també la
modificació del domicili dels vehicles, pel que fa a l'administració de la Generalitat de
Catalunya caldrà modificar el domicili de notificacions i també el domicili fiscal en el
cas de ser subjecte passiu de tributs econòmics. També suposa la modificació de la
descripció de la finca en escriptures públiques de propietat i al Registre de la Propietat,
també comporta la modificació de comunicació a empreses subministradores,
l'electricitat, el gas, el telèfon, també la comunicació a entitats bancàries i
asseguradores i també la notificació a clients i evidentment a un nivell personal, les
amistats, a efectes de correspondència.
Bé, segur que a davant d'això i abans de proposar aquesta moció hauran tingut algun
contacte amb els veïns i sinó, caldria, al nostre entendre, que s'iniciés molt ràpidament
un procés participatiu previ, entenem que caldria haver-se emprès un procés
participatiu abans de presentar aquesta moció. També entenc que atès que pot
representar alguna despesa, també ens haurien d'informar de la valoració dels
possibles costos administratius o d'altra mena que pot comportar aquest canvi, així
com també en el cas que n'hi haguessin, qui les assumirà.
I un tercer problema que també s'alvira, certament si em demanen la meva opinió
personal els hi confessoo que els noms d'aquests dos personatges de la dinastia
borbònica que pretenen retirar, a mi tampoc m'agraden, com tampoc, però, molts altres
noms presents en elnomenclàtorr palafrugellenc i que també mereixerien ser retirats
de la toponímia urbana, perquè tal com diu l'historiador Jaume Sobreques, amb laraó
que dóna el coneixement profund de la història del nostre país, no tots els enemics de
la nació catalana han estat els Borbons ni tampoc tots els reis espanyols.. Em poden
dir on posem el llistí?, això s'acaba amb els Borbons o continuarà?, però que també
caldria fer aquesta reflexió.
Per tant, i per resumir la nostra proposta és que retirin la moció, la deixin sobre la
taula, la proposin a la comissió del nomenclàtor, que aquesta la valori i l'elevi, com ha
de ser, en el plenari municipal, per a la seva discussió, sinó el nostre grup, ja ho hem
dit abans, donarem llibertat de vot.
- senyor Piferrer: Per part d'Esquerra Republicana no la retirarem. Vostè ha fet una
explicació molt àmplia, ha dit el que li ha interessat, el que no li ha interessat ho ha
obviat, no ha dit quan havien posat el nom d'aquests carrers.
- senyor Rocas: L'any 1970.
- senyor Piferrer: 1.970, en plena època de dictadura franquista, en el qual no
solament aquest sinó a altres carrers del poble es varen posar uns noms que en aquell
moment, en el règim que hi havia, els hi semblava bé. L'any 1979 hi va haver les
eleccions democràtiques i es va procedir al canvi de molts de noms. Evidentment en
aquells moments Esquerra Republicana no era al Consistori, no tenia ni representació
en el Consistori i en aquells moments no varen poder fer valer el que nosaltres en
aquells moments ja s'hauria d'haver canviat i no es va canviar. Els partits que
governaven en aquell moment dins del Consistori varen considerar que aquests dos
noms s'havien de mantenir i els varen mantenir, els altres, com la Plaça del Caudillo, la
Plaça d'Espanya i Primo de Rivera es varen substituir per altres del poble, d'acord que
93

eren carrers que ja tenien un nom antic i que la gent el continuava coneguent amb el
mateix nom.
No ho retirarem nosaltres, creient que estem en un procés, ho he explicat a l'exposició
de motius, un procés de canvi i no ho retirarem. I només una petita qüestió, jo tinc
entès que la comissió del nomenclàtor és per fer propostes de noms, dues coses, una,
no m'he llegit ben bé quines són les funcions però no crec que el retirar un nom d'un
carrer sigui una funció de la Comissió del Nomenclàtor, no és el primer cas que es
canvien carrers últimament. I l'altra, que la comissió del nomenclàtor està oberta a les
propostes que s'hi facin, de fet, a l'exposició de motius no, però sí a la proposta de
resolució, el que s'està fent és aprovar això per passar-ho a la Comissió del
Nomenclàtor.
- senyor Gomez: Primer de tot agrair la lliçó d'història del senyor Rocas que sempre
ens il·lustra molt bé qualsevol tema sobre una temàtica que domina molt bé, també és
cert que jo crec que seria perillós entrar en un cert revisionisme històric i amb això és
una qüestió que compartim tots dos, però també entenc que al final, la Comissió del
Nomenclàtor no deixa de ser un ens tècnic, per tant aquí sobretot en el Ple venim a fer
política i per tant, jo entenc que el Ple té la facultat de fer propostes i en aquest cas és
una proposta política que envia a la pròpia Comissió i de fet, que li demana que en
aquest sentit es pronunciï, i no només això, sinó que a posteriori, a banda de la pròpia
moció, una proposta que crec que compartim tots és el fet que es puguin avaluar
evidentment totes aquestes dificultat pràctiques que hi poden haver, que es pugui
avaluar, a més a més, i creiem que és necessari, quin cost pot haver-hi, i a partir
d'aquí, nosaltres a més a més, creiem que és bo poder-ne parlar amb els veïns. Per
tant, en aquest cas, i és una proposta que es fa des del Ple, una proposta política i que
després s'intenta encaminar d'una manera que tothom hi tingui part i que per tant,
tothom tiguin informació i hi pugui participar.
Entenc que això podria haver anat d'una altra manera, però és evident que la comissió
del nomenclàtor mai farà una proposta política d'aquestes característiques i per això
nosaltres sí que hi estem.
- senyor Rocas: Per contestar breument, jo crec que en l'exposició s'ha intentat deixar
clar que la Comissió del Nomenclàtor és l'encarregada de proposar, ella rep les
propostes, que poden ser propostes que es poden fer per part de ciutadans,
associacions, grups polítics i a partir d'aquestes propostes, també del plenari, però
això no és una proposta, vostès ja dictaminen prèviament, aquesta és la diferència. La
moció no està presentada com a proposta, està presentada com una afirmació i
després diuen que la Comissió del Nomenclàtor trii un nom alternatiu, aquesta és la
diferència i és el que jo he intentat fer veure, ja entenc que vostès no volen entendre la
meva posició però penso que és fàcil de copsar-la. I senyor Piferrer, evidentment que
aquesta denominació va ser presa l'any 1970, en la meva explicació he intentat aclarir
que la immensa majoria de noms de Palafrugell, varen ser justament col.locats en
època de la dictadura franquista.
- senyor alcalde: Feta l'explicació, sinó hi ha més debat hauríem d'anar a la votació.
Com ha dit el nostre portaveu, el nostre grup donarà llibertat de vot, com és obvi en
aquests temes, jo només dir que com a alcalde sí que intentaré explicar el que faré,
com he fet en molts casos d'aquests, i ho faré per justificar la meva votació, que faré
una de les justificacions que ha posat el senyor Piferrer a sobre la taula, que aquesta
moció és fruit del moment actual i que és fruit també del resultat de les eleccions
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municipals i de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre, per tant
és fruit d'aquest context, i fruit d'aquest context jo intentaré gestionar, en tant que
alcalde, aquesta proposta i moltes més que vindran en aquests moments. Per tant,
l'alcalde en aquesta moció, i vull deixar molt clar que no soc, ni molt menys,
monàrquic, soc republicà en quant a pensament polític no en quant al que alguns es
poden arribat a pensar, però sí que entenc que en aquests moments, entrar en un
procés d'aquests tipus, sense, sobretot, prèviament demanar als ciutadans que es
manifestin al respecte, perquè a mi m'agradaria que quan vinguin propostes d'aquests
tipus, abans convoquéssim als veïns, si més no per demanar-los-hi l'opinió del que
això pot comportar, propostes d'aquests tipus, sempre que arriben a aquest plenari, la
meva funció com a alcalde i per tant com a institució, i donant resposta als resultats de
les eleccions municipals i també autonòmiques que hi varen haver, diversos, diferents,
no tothom va votar en una línia concreta, aquest alcalde en aquesta votació
s'abstindrà.

Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta sense esmenes amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyors Frigola i Baserba (CiU), els
senyors Piferrer, Sabrià, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste
(ERC), total dotze vots a favor.
Vots en contra: Les senyores Zaragoza i Palacios (PSC) i el senyor Girbal (C's), total
tres vots en contra.
Abstencions: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel i la senyora Mauri
(PSC), i el senyor Genover (Entesa), total sis abstencions.
En el torn d'explicació de vot intervé la senyora Zaragoza manifestant que com a
jurista no puc votar a favor d'una sol.licitud que contradiu el reglament de la Comissió
de Nomenclàtor. El nostre reglament no sé si l'han tingut a la mà i se l'han llegit, en
dubto, ens regula molt bé quin és el procediment a seguir. Aquest procediment pot ser
d'ofici o pot ser a instància de part, però no pot venir mai del plenari. El procediment
per a la terminació i pel canvi de denominació de carrers i espais públics es podrà
iniciar a petició d'un particular o una entitat, aquí ja entenc que està inclòs, però en
aquests casos el particular o l'entitat haurà de presentar una instància que va a la
Comissió del Nomenclàtor, en què justifiqui els motius de la seva petició i la proposta
de nova denominació. El que es fa en aquest Ple o el que es proposa en aquest Ple
és treure els noms d'una carrers, això és un canvi, aquest canvi s'ha de demanar,
primer, amb instància a la Comissió i a més a més s'ha d'ajustar als criteris establers
en aquest Reglament. Estem contravenint aquest Reglament, no s'està fent tal com ho
regula, per tant, en conseqüència i com a jurista, entenc que no s'ha de contravenir la
nostra normativa municipal i per això he votat en contra, a banda del debat polític que
jo ho tinc molt clar si soc borbònica o no, entenc que no, però no es pot contravenir
una normativa municipal a gust del proposant, quan hi ha un Reglament que marca
molt bé quins són els tràmits a fer i que no costava gens entrar-ho com a instància,
dirigit a la Comissió del Nomenclàtor i no al plenari, perquè entenc que aquí el que
s'ha vingut a fer és una pantomima.
- senyora Mauri: En la línia del que diu la senyora Mauri, jo he votat abstenció perquè
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sí que estic d'acord amb l'exposició de motius, amb el que provoca aquesta moció,
amb la retirada dels noms d'aquests carrers, però amb el que tampoc estic d'acord és
amb anar en contra de la nostra Comissió del Nomenclàtor i sobretot de l'opinió dels
veïns perquè aquí una cosa que s'ha obviat és saber que en pensaven les persones
residents en aquests carrers. Tenim precisament la Comissió del Nomenclàtor, que és
una comissió participativa i plural que a més busca el consens, que tot el que s'ha
portat a la comissió s'ha intentat portar-li amb el màxim consens i sobretot de la part
veïnal, i això s'ha obviat, i evidentment a mi m'hauria agradat que s'hagués deixa sobre
la taula, que potser hauríem aconseguit el mateix però amb la unitat de tot el plenari, i
ara hem evidenciat que les formes també són importants a vegades en fer les coses i
per això hi ha hagut aquest desacord entre els membres del plenari.
- senyora Palacios: Jo primer donar el suport a la meva companya senyora Zaragoza, i
per altra banda soc una de les veïnes afectades en un d'aquests carrers, Alfons XII,
que crec que més en contra és per incertesa o inseguretat de les despeses que poden
venir amb el que ha exposat el senyor Rocas. A partir d'aquí jo crec que la consulta als
veïns hagués estat positiva.

19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL
PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU
AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N
Relació de fets:
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
nostre país.
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes
vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la
democràcia.
La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser
querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament,
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar durant el mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa
de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions,
prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó. Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en
termes polítics i democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grup municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de
Palafrugell proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
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participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica del Govern de l’Estat, que fa un ús
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes
per impulsar processos democràtics.
Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Palafrugell amb el dret democràtic
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Local pel
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la pública a través
dels mitjans de la corporació.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Gomez manifestant que de tots és sabut, de fet, com va anar tot el
procés del 9N, crec que no cal reincidir-hi, i també les conseqüències que hi han hagut
a posteriori. En el punt segon de la proposta d'acord s'ha volgut incidir en posar
Govern de l'Estat, perquè volem deixar clar que aquestes actituds antidemocràtiques i
d'enjudiciament en una qüestió que s'hauria de resoldre políticament, ho fa el Govern,
que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra
representants electes per impulsar processos democràtics.
A continuació el senyor Gomez llegeix la proposta d'acord de la moció.
- senyor Girbal: Voldria fer una prèvia per dir que el nostre grup s'absentarà de la
votació. El motiu és perquè el ponent encara no ha aclarit quina és la seva situació ni a
qui representa.
- senyor Genover: Votarem a favor de la moció.
- senyor Piferrer: Nosaltres hi votarem a favor, evidentment. Només una petita qüestió,
ens agradaria saber qui de l'equip de govern, el senyor Albert Gómez el dia de la presa
de possessió ens va dir que era àmpliament independentista, va acompanyar el passat
dia 15 d'octubre al President Mas al judici, al Palau de Justícia de Catalunya, nosaltres
hi erem, i voldria saber si algú de l'equip de govern hi era.
- senyor alcalde: Jo no.
- senyor Gomez: Jo no hi vaig poder anar, i sí que és veritat que quan hi va haver, just
tot el procés del 9N, sí que és cert que en aquell moment vaig tenir la sort de poder-hi
assistir i hi vaig anar en representació de Palafrugell. Nosaltres enteníem que la figura
institucional havia d'estar representada o bé per l'alcalde o bé pel primer tinent
d'alcalde en el cas que s'hi participes d'aquesta manifestació que hi va haver, de
suport al President en el moment d'entrar als Jutjats, però sí que és cert que jo tenia
en aquell moment altres obligacions relacionades amb altres camps, en aquest cas,
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una Assemblea General de Vies Verdes Europees, en el qual a més a més hi havia un
canvi de Junta i enteníem que hi havíem de ser presents perquè era important
mantenir la vicepresidència, i a més a més, és veritat i no em fa res explicar-ho, que en
el moment en què això va passar i que es va decidir fer aquesta acció de suport, en el
meu cas jo ja tenia comprats els bitllets d'avió i per tant entenia que aquest era una
motiu més per no deixar d'anar-hi, però vaja, crec que les explicacions són prou
oportunes però en aquest sentit nosaltres tenim la consciència molt tranquil·la perquè
sempre hem donat suport a tot això, sempre hem donat suport a les tres persones
encausades, i a més a més podríem entrar en altres debats, com és que realment es
va realitzar el 9N, gràcies a qui va ser, però jo crec que això ja seria sobrer.
- senyor Piferrer: Entenem que el senyor alcalde no hi vagi, malgrat el resultat de les
votacions del 24 de Maig, que fan que Palafrugell sigui un poble completament
independentista, ho comprenen, però algú hi podia haver anat en representació
d'aquest equip de govern, àmpliament independentista, va dir vostè.
- senyor alcalde: Bé, suposo que la situació de l'equip de govern de Palafrugell,
recordo que el 9N hi varen haver 800 Ajuntaments i aquesta vegada n'hi varen haver
400, m'imagino que les agendes es varen complicar, en qualsevol cas jo no hi vaig
anar i no hi hagués anat perquè no hi vaig anar la primera vegada, però suposo que a
vostè no li sorpren que aquest alcalde no hi vagi, perquè crec que en aixòsí que he
tingut una certa coherència.
El nostre grup, en aquest cas, farà el que ha fet sempre en aquestes mocions i donarà
llibertat de vot.
Dir que aquesta mateixa proposta és la que es va presentar a la Diputació de Girona,
amb un matís que és veritat que el proposant ho ha agafat perquè jo ho vaig proposar
també a la pròpia Diputació, perquè parlava de denunciar l'escassa qualitat
democràtica d'un Estat, i clar, l'Estat és molt més que el Govern de l'Estat. L'Estat és,
fins i tot aquest Ajuntament és Estat, inclús la pròpia Diputació és Estat, i per tant fora
bo acotar i estem parlant del Govern de l'Estat i òbviament un govern del PP.
Jo en aquell moment a la Diputació vaig fer el mateix que faré aquí i vull explicar el
perquè. Jo crec que aquesta moció és una moció que el que demana és més política,
jo crec que el govern central s'equivoca quan intenta resoldre un conflicte polític en
mans de la justícia, òbviament no estem parlant d'un problema judicial és un problema
polític i cal donar resposta per tant amb la justícia no anem enlloc. Per això jo a la
Diputació, en els tres punts que hi ha vaig votar que sí però vaig fer una matis en el
tercer punt perquè és important. Quan diu refermar el compromís de l'Ajuntament de
Palafrugell amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu
futur, jo vaig dir que estic d'acord amb que el poble de Catalunya pot decidir el seu
futur amb una votació perquè per mi l'objectiu últim no és la independència sinó que és
una proposta diferent, per tant jo parlava de diàleg, pacte i votació, qualsevol pacte
polític passa perquè el poble de Catalunya ho pugui votar, perquè no ha de ser només
exclusivament la independència, poden ser altres alternatives, per això amb aquest
matís que vaig fer jo a la Diputació, avui, com a alcalde, mantindré aquesta mateixa
posició, i crec que el problema política de Catalunya i Espanya, passa per fer més
política i no més justícia, i aquí ha d'arribar un moment en què Catalunya pugui decidir
el seu futur, que per mi no ha de ser només la independència. Per tant, feta aquesta
explicació, en tot cas, passem aquesta proposta a votació.
Votació:
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Abans de procedir a la votació d'aquest punt s'absenta el regidor senyor Girbal (C's).
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.
S'incorpora a la sessió el regidor senyor Girbal (C's).

PROPOSTES URGENTS
Per unanimitat dels assistents s'acorda tractar per urgència la següent moció no
inclosa inicialment a l'ordre del dia de la sessió:
MOCIÓ PER AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS
PER LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS DE LES PLUGES
TORRENCIALS D’AQUEST MES D’OCTUBRE.
Relació de fets:
Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit
l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han
causat grans inundacions i destrosses.
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes
famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d’aliments de
què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips
de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, no s’han de lamentar
pèrdues humanes, però milers de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie
per manca d’edificis segurs i els danys i pèrdues materials han estat considerables.
Pel que fa als centres socials (salut, educació i altres) s’està fent una avaluació dels
danys i esfondraments.
En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, informa que els seus equips sobre el
terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o
haima.
Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS fa una crida als països donants, a les
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots
els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar el més aviat, possible, realitzant
donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població
causades per les pluges: abastiment d’aigua, aliments, haimes, mantes, equipaments
domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d’edificis.
El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemoren el
40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre
políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un
referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la
complicitat de la comunitat internacional.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en
l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal i com estableixen
nombroses resolucions de les Nacions Unides.
Segon.- Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons
Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els
campaments de refugiats que pateixen actualment una situació extrema.
Tercer.- Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern
d’Espanya que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho
necessita en aquesta situació d’emergència.
Quart.- Fer una aportació d’emergència a la campanya promoguda pel moviment
solidari de Catalunya, a través de l’entitat vilanovina Acció Solidària amb el Sàhara i
que junt amb totes les aportacions recollides es transferirà directament a la Mitja Lluna
Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població sahrauí
afectada, o a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través del Fons
Català de Cooperació

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Palacios manifestant que vol agrair la presència en el Plenari del
senyor Carles Ruiz, que és el president de l'Associació Lembarki i és el que ens ha
portat aquesta moció. A continuació llegeix els quatre punts de la proposta d'acord de
la moció.

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

20.- INFORMES.El senyor alcalde manifesta que només volia afegit, ho vaig comentar a la Junta de
Portaveus i crec que fora bo parlar del tema sobre la rotonda de Llofriu, jo vaig parlar
amb Carreteres, el projecte està fet, cal aprovar-lo i tots plegats hauríem de ser
capaços, per fer força perquè en el pressupost s'hi pugui incorporar i de cares a l'estiu
la poguéssim tenir feta, i ho dic aquí perquè tots, des dels nostres espais polítics, jo
com a alcalde, Diputats i resta de formacions polítiques, podríem intentar fer
propostes. Fins i tot hi ha una moció al Parlament, aprovada per unanimitat. Ja dic, el
projecte està fet, ara cal aprovar-lo i intentar que en el pressupost hi surti per poder-ho
licitar. Jo crec que és un projecte important perquè fins i tot el propi Ajuntament està
disposat, si cal, a col.laborar amb un conveni, però l'important és que primer estigui
aprovat el projecte. Aquesta informació és fruit d'una conversa que vaig tenir amb el
Director General de Carreteres, que és realment qui ha fet el projecte.
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21.- PRECS I PREGUNTES.El senyor alcalde manifesta que hi havia una pregunta pendent al Casal d'Estiu, que
s'havia de fer arribar un informe al regidor, que si no el té li farem arribar l'informe que
han fet del procediment d'adjudicació d'aquest Casal d'Estiu del Pi Verd.
El senyor Piferrer manifesta que se'l llegiran i si cal en el proper Ple faran les
preguntes que considerin convenients.
- senyor Palahí: Tinc dues preguntes, com que son de caire diferent, farem `primer la
primera. Miri, es tracta de la il.luminació dels carrers d'aquest poble, detectem que els
carrers són molt foscos, detectem també que hi ha un excés de llum a les cartelleres
lluminoses que s'han instal.lat últimament a la rotonda que va a Calella, i detectem una
falta de manteniment Tenim, per exemple, l'horari d'encesa de les llums, no sé si no
s'ha tocat o els rellotges estan espatllats perquè hi ha dies que es fa fosc, perquè plou,
per exemple el dia 13 d'octubre, estaven els carrers foscos i sense encendre's les
llums. També sabem pel diari que l'Ajuntament ha hagut de fer un pagament
patrimonial perquè hi ha hagut una farola que va caure i va produir alguns danys degut
a què la farola estava podrida i amb el vent o el que sigui va caure, això ho vàrem llegir
al diari. Voldríem saber que és el que es pensa fer amb aquesta història i a veure si
això es pot millorar.
- senyor Rangel: Agrair aquesta visió jo diria que una mica catastròfica per part del
senyor Palahí, en relació a l'enllumenat públic, un enllumenat públic que és una
cassola producte de molts ingredients i molts estrats i molts governs, també li puc dir
que els darrers governs que han treballat en aquest Ajuntament en relació a
l'enllumenat públic, han fet una inversió com mai, any rere anys, i no voldria parlar
només d'aquest govern sinó de governs anteriors. Vostè ha tocat un punt i un moment
delicat, concret i puntual de la setmana del canvi d'hora que ha coincidit alguns dies
que ha plogut i alguns dies que el dia està canviant molt ràpid i que tenim alguns
quadres d'enllumenat que encara funcionen de forma manual la seva captació, no
només en aquest canvi d'hora, i a més a més, una situació que esperem de cares a
mig termini es comenci a reconduir d'algun canvi en l'estratègia de l'enllumenat públic
que ara en aquests moments s'estan fent les darreres fases del concepte eficiència
energètica i a partir de l'any que ve començarem a iniciar unes fases, serà obligació i
de rebut fer-ho, unes fases relacionades amb la qualitat d'aquests quadres que
passarà per tot el que és la instal.lació del subsòl, quadres, comandaments i controls i
cablejat i terres, que en aquests moments en els esforços que s'han fet, no aquests
darrers anys, sinó des de força temps ençà, no s'havia fet perquè l'objectiu,
bàsicament, era l'estalvi energètic d'un enllumenant públic que era caduc, obsolet i que
incomplia vàries normatives legals, per tant, prenc nora de la seva petició, no
comparteixo en part aquesta problemàtica que si es mira d'un costat el got és buit i si
es mira de l'altre el got és ple, soc molt realista i soc el primer, entre cometes, exigent
en relació a aquesta situació però crec que la situació del moment, al llarg de l'estiu
aquesta situació no s'ha donat, al llarg de l'hivern, no pateixi, que tampoc es donarà,
però hi ha dos moments al llarg de l'any que són els canvis no només d'hora, sinó els
canvis molt sobtats de dia a nit, que si a més a més enganxem alguns dies núvols, ens
trobem que a les vuit i deu encara hi ha els llums oberts o si plou tenim espais de
carrers foscos. I pel que fa a la segona part de la seva pregunta, relacionat amb
aquesta farola, en el proper Ple li podré explicar què ha passat, com ha passat i on ha
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passat, i quins han estat els efectes. Normalment quan hi ha un accident que cau
alguna farola no és perquè caigui sola, és perquè es produeix alguna situació que la fa
caure. Farem les averiguacions corresponents i li passaré segur.
- senyor Palahí: Només voldria dir al senyor Rangel, gairebé per al.lusions, que em
parla dels canvis d'hora i d'un tema de què és temporal, pel tema de la llum. Miri, com
a professional del tema li dic que la instal.lació d'una cel.lula fotoelèctrica val,
instal.lació i tot, cinquanta euros. Llavors, no sé si l'Ajuntament, la gent que té el
manteniment de la instal.lació ho pot fer o no ho pot fer, no en tinc ni idea. Llavors, el
que pateix la foscos del poble no és una cosa aleatòria, som els ciutadans, i nosaltres
que ens en preocupem traslladem això al Ple, perquè és la nostra visió, vostè ha dit
que era una mica catastròfic, doncs miri, no és una mica catastròfica, la nostra visió és
fosca, catastròfica no.
- senyor Gómez: Contrastant amb la visió fosca del senyor Palahí, tenim el problema
de les pantalles informatives que fan massa llum, seria comparable a la llum del Far de
Sant Sebastià. Només explicar al Ple que això és producte que es varen espatllar les
anteriors i hem aprofitat la carcassa que hi havia i vàrem pensat que ho adequaríem
perquè fossin unes pantalles noves i modernes, que permetés posar imatge i vídeo
però el que no preveiem és que hi hauria un excés de lluminositat com el que ara
mateix estan patint, i per tant, el que volem és parlar amb l'empresa per demanar que
baixi aquesta intensitat, perquè sí que és cert que quan hi ha poca claror o bé, és de
nit, enlluerna una mica i molesta, i evidentment tenint en compte que estan situades en
una rotonda, pot ser, fins i tot, una mica perillós, per tant, ho tenim en compte, ho
entenem com un prec o un comentari però ja teníem previst parlar amb l'empresa
perquè en el cas que això sigui possible, evidentment, que puguin baixar aquest excés
de llum, que no és que ho estiguem utilitzant per donar més claror als carrers.
- senyor Palahí: Aquesta pregunta és per vostè o per l'equip de govern. Miri, a la
reunió de la Comissió del Centre Fraternal a laqual vaig assistir, es varen aprovar tots
els punts de l'ordre del dia que consistien, primer amb el canvi de presidència, que
passa de vostè, senyor alcalde, al senyor Marià Judez. Això és un fet que ens agrada
molt, pensem que el senyor Judez és una persona molt adient per fer aquest càrrec.
En segon lloc es varen aprovar els comptes anuals i hi estem absolutament d'acord.
La història ve després, en el tercer punt, ens vàrem assabentar que l'empresa
adjudicatària del contracte de lloguer del Centre Fraternal i el Mercantil ha demanat la
rebaixa d'una part molt important en la quota de lloguer perquè l'Ajuntament no ha
complert amb la seva part del contracte, m'explicaré, explicaré el tema per si algú no
en té coneixement. Fa temps es va firmar un contracte entre el Consorci format per la
Societat Centre Fraternal i l'Ajuntament, amb una empresa que donava l'explotació del
bar del Centre Fraternal i l'espai del Mercantil per un temps determinat i unes quotes
de lloguer com qualsevol lloguer d'espai, l'empresa adjudicatària ha de fer uns treballs
de rehabilitació al Fraternal, que ja estan fets en una primera fase, i al Mercantil. En
aquest espai l'Ajuntament tenia d'aportar el seu dret d'ús lliure i a punt per poder-hi
entrar a fer obres per tal de poder finalitzar en el temps que marcava el contracte.
L'Ajuntament no ha complert la seva part, encara ara, i després de molt de temps, una
mica més de dos anys, no estan lliures els espai i això provoca un perjudici a
l'empresa, que demana una rebaixa de la seva quota de lloguer per incompliment de
contracte. Per fer memòria, l'espai estava ocupar pels decorats i zona de treball dels
Pastorets, que per cert aquest any ja no es fan, i històricament, per sorpresa de
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tothom, també el quadre elèctric de Plaça Nova, que quan es va treure de Plaça Nova
es va col.locar a d ins el Mercantil. Aquest element fa del tot impossible fer-hi cap
intervenció fins que no quedi regularitzada aquesta anomalia, i si faltava poc,
recentment i de forma inversemblant varen aparèixer elements de la cavalcada de
Reis al Mercantil, tornant a ocupar l'espai de forma incomprensible. Aquest
incompliment que nosaltres creiem que és degut a la seva incompetència, dona una
imatge de l'Ajuntament de Palafrugell de molt poc seriós, i a més provoca una
disminució en la recaptació del Consorci perjudicant a tots els ciutadans de Palafrugell,
a l'Ajuntament.
La pregunta, que de fet són dues, és fins a quin punt se sent vostè responsable
d'aquest malbaratament de recursos i com preveu deixar lliure definitivament el
Mercantil?, en el cas de quadre elèctric, com ho pensen solucionar i de quina
manera?.
I també li faré un prec, en el sentit que no es torni a ocupar per material de cavalcada
de Reis o del que sigui un espai que per contracte està cedit a tercers i de quin ús ja
no n'hauria de disposar l'Ajuntament.
- senyor alcalde: Molt bé, li falta una mica d'informació a vostè, crec que va justet, està
fosc i va justet. En qualsevol cas crec que li falta una part d'informació, jo en soc
responsable en la mateixa mesura que tots els membres del Consorci, i vostè tenia un
company en aquest Consorci que tot el que s'ha aprovat ho anat aprovant tot, fins
l'anterior mandat, perquè la primera reunió que hem fet del nou Consorci va ser la
setmana passada que jo no hi vaig poder assistir, fins aleshores tots els acords de la
Junta del Consorci varen ser aprovats tots per unanimitat. Vostè demana quin és el
meu nivell de responsabilitat i jo li dic que la mateixa que el de tots els membres de la
Junta, que són membres de l'Ajuntament i membres de la Junta de Fraternal, tothom
sap que quan es va fer aquest Consorci per fer el que és l'aportació conjunta, això era
una operació complicada, sobretot el projecte, perquè veníem d'un projecte que ja
havia encarregat el propi Fraternal que calia actualitzar-lo i posar-lo al dia i sabíem que
l'execució material donaria entrebancs, com així s'ha vist. És veritat que hi havia un
compromís que era que l'Ajuntament posava a disposició el Mercantil per fer les obres
que han de permetre òbviament connectar tot l'espai i que l'explotació sigui conjunta
Fraternal Mercantil, i per fer això calia primer evacuar tot el que era el Mercantil i un
dels temes era el quadre de llums, és veritat, aquest quadre de llums que va ser quan
el búnquer famós que hi havia a Plaça Nova, algú ho va treure i va tenir la brillant idea
de posar els quadres a dins el Mercantil, aquest partit no governava en aquells
moments. És veritat que aquí la pròpia Junta proposa abans de l'estiu fer una divisió
del propi Mercantil per habilitar un espai de magatzem que demanava el concessionari
que això hagués donat compliment al que demanava, finalment el concessionari no va
voler aquesta proposta i va demanar que ho volia íntegrament tot net. És veritat que en
el tema dels comptadors hem tingut un projecte aprovat, que esperem executar-lo de
manera immediata, que era traslladar els comptadors de dins el que era el Mercantil,
ubicar-los en un espai òbviament ordenat a Plaça Nova, que això permetria també
canviar el que era la tarima de les actuacions. Era un projecte global que a més a més
implicava també canviar la distribució de les terrasses de Plaça Nova, tota aquesta
operativa el Consorci n'ha estat informat i s'ha aprovat per unanimitat. I és veritat que
l'Ajuntament per qüestions bàsicament d'espais alternatius, perquè també s'ha retardat
bastant el que ha sigut evacuar de forma definitiva l'antic Museu del Suro perquè hem
anat més tard per posar en marxa tot l'actual Museu del Suro, però tot això no és
imputable només a aquest govern, jo crec que hi han hagut retards que també venen
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d'una gestió d'altres moments, i és veritat que hem incomplert una part dels
compromisos i això jo crec que dóna peu a què el Consorci opti per refer unes
condicions que permetin a aquest concessionari a fer l'objectiu primera que era
ordenar l'espai de forma compartida a la seva situació, pel fet que l'Ajuntament no ha
complert, però vostè parla de la malversació de recursos, que jo entenc que és quan
es destinen recursos i no els justifiques, o els cobres i els utilitzes malament, aquí hi
havia un canon aprovat que el que hem fet ha sigut ajustar-lo a una situació diferent, el
Mercantil hauria hagut d'entrar en vigor fa dos anys i trigarà més, és veritat, trigarà
més a estar en funcionament.
Jo discrepo el seu to, sobretot perquè el seu grup ha estat partícip de tota la tramitació,
de tota, no només de la constitució del consorci perquè enteníem que en aquell
moment era un acord polític important, perquè era l'única manera de fer viable el
Fraternal era que anés junt amb el Mercantil perquè sinó no hauria pogut ser viable, i
també ha sigut partícip de tots els acords de la Junta que hem pres per unanimitat, per
tant aquest mateix acord. No sé si li he respòs a tot, però en tot cas, sí que demanaria
que demanés totes les actes de les juntes que hem fet i s'informés de com han anat
totes les tramitacions d'aquest tema complicat, fins i tot el propi projecte executiu
s'haurà de fer per diferents fases i la seva execució nosaltres pensem que serà
complicada perquè l'edifici és complicat, fins i tot hi ha actuacions que caldrà dissenyar
com les fem, sobretot el tema del Teatre, hi ha moltes coses que caldrà definir en el
futur, per tant jo crec que és un ajust que es produeix per incompliment del contracte
de l'Ajuntament però no tant per una qüestió que s'hagi volgut fer de forma voluntària
sinó que ha ocorregut per aquesta cronologia dels fets que jo li he explicat.
- senyor Palahí: Miri, li contestaré, em diu que jo no estic gaire informat, potser no,
però vostè em diu que l'edifici és molt complicat i que se sabia que hi havia
entrebancs, bé, si hi havia entrebancs, perquè se signava una cosa sapiguem que hi
hauria entrebancs, o és que es va firmar sapiguem que no es compliria?.
Miri, no és la Junta qui ha de treure el material ni qui ha de posar coses allà dins, la
Junta probablement es va votar i es va votar a l'hora de firmar un contracte amb algú i
es va firmar pensant que l'Ajuntament compliria els compromisos que es prenen. No
és la gent de la Junta la que d'agafar una pala i una escombra i anar allà a netejar o
treure el quadre elèctric, sinó que és l'Ajuntament, amb el temps que tenia, que en
tenia més que de sobres, pensem nosaltres, no sé en aquest Ajuntament em dono
compte que hi ha moltes coses que es fan molt lentament, aquí s'ha reconegut avui
mateix. Doncs bé, s'ha fet tard i això ha comportat, jo he dit una malversació de fons,
volent dir, pensava que és exactament el mateix, que no tindrem els fons que podríem
haver tingut, hem perdut una quantitat. Llavors, pensant que això ja està, l'altre tema
és que pensa fer amb aquell quadre elèctric, el soterrarà o on el posaran?, ens expliqui
una mica aquest projecte.
- senyor alcalde: Jo no li he dit que no estigués ben informat, jo li he dit que li faltaven
antecedents, en tot cas, la informació l'ha d'agafar vostè, vostè agafi els antecedents i
en tot cas interpreti si està bé o no. Quan jo parlo de la Junta, no parlo de la Junta del
Fraternal, parlo de la Junta del Consorci, els acords estan presos per la Junta del
Consorci, en el qual ,vostè com a grup tenen un representant allà i tots els acords
estan votats per aquesta Junta, la Junta del Fraternal té la seva vida pròpia i prendrà
els acords que vulgui, però això és la Junta del Consorci, la que ha anat fent tot el
seguiment de tots els acords que s'han anat prenent. Jo crec que li he donat les
explicacions de tota la cronologia dels fets, del com ha anat passant aquest projecte. I
104

és veritat, el projecte inicial era molt complexe i tothom sabia, fins i tot el seu propi
grup, que aquest Consorci implicava segurament posar en funcionament i anar-lo
adequant perquè el projecte era complicat, perquè anem tirant d'un projecte que el
propi Fraternal ja havia encarregat i en quant al quadre, ja li he dit abans que l'obra ja
està adjudicada, i la nostra intenció és que després de festes s'afrontin les obres per
treure el quadre de dins el Mercantil i s'ubiqui allà on ha d'anar ubicat, que és a Plaça
Nova, que també ens permeti fins una redistribució diferent de Plaça Nova, el quadre
aquest es traurà perquè el projecte està fet i adjudicat.
- senyor Lladó: Jo li parlaré una mica de recursos. Amb l'actuació del carrer Solàrium,
per regular l'aparcament de l'escola Sant Jordi, es varen col.locar unes pilones
metàl.liques sobre la vorera i al cap de pocs dies es varen substituir per unes altres de
plàstic col.locades a la calçada, tenen aquí, a la seva disposició, suposo que ja ho
coneixeran perquè es va debatre en l'anterior Ple, però tenen aquí les fotografies per si
ho volen comprovar. La pregunta és, de quina regidoria és la responsabilitat d'aquesta
despesa extra?, creiem que de Serveis, de via pública o de Policia Local.
- senyor alcalde: La despesa s'imputa, òbviament, al propi Ajuntament, aquí el que
actua per fer aquestes fites és la pròpia brigada, per tant la brigada posa les fites, treu
les fites que hi havia a la vorera i col.loca les noves, que jo sàpiga, les fites les col.loca
la brigada, altra cosa és l cost, a qui se li imputa el que és el material, però la feina
d'hores, les fa la brigada. I és veritat que quan nosaltres veiem que les fites es
col.loquen a sobre la vorera entenem que no s'han de posar allà, que s'han de posar
on estan col.locades en aquest moment i les correctes són les que hi ha ara. Dir que
això es fa en base a una proposta que es va discutir en l'últim ple, que la versió que en
tenim nosaltres i sobretot pel que ens diuen els veïns, és que la proposta que es va fer
està ben rebuda en general, atès que hem simplificat alguns dels problemes que hi
havia d'aparcament en les hores puntes d'entrada i sortida del col.legi.
- senyor Lladó: En tot cas els hi demanaríem que si en un futur ho tornen a fer que
tinguin en compte les despeses extres que no han tingut cap utilitat. Gràcies.
- senyora Massaguer: De les cases de Palafrugell a punt de caure, en runes, tant de
particulars com de l'Ajuntament, es fa alguna actuació al respecte?
- senyor alcalde: Bé, de l'Ajuntament n'hauríem de fer força més de les que fem, vostè
suposo que parla per una en concret, que va caure el teulat fa poc temps i estem fent
una actuació per aquesta casa. Vostè sap que va sortir a casa per intentar posar-la al
mercat, s'ha quedat deserta i estem mirant si realment, una vegada ha quedat deseta,
podem negociar amb algun promotor perquè se la quedi, i sinó l'Ajuntament haurà de
fer actuacions, sobretot perquè internament no tinguem problemes d'estructures. La
resta, fem requeriments d'actuacions quan realment veiem que hi ha situacions de
seguretat, de perill, signem, segurament el seu company quan era alcalde també,
signem cada setmana molts requeriments d'aquests tipus, no només de finques sinó
fins i tot de parcel.les brutes, se'n signen molts i sinó, el que hem de fer és, òbviament,
requerir perquè ho facin i si és un tema de seguretat prioritària ho ha de fer
l'Ajuntament i de forma subsidiària cobrar-ho al propietari. Fem requeriments, en tot
cas, si hi ha algun cas concret que vostè ha detectat, ens ho diu i si no està fet, s'anirà
a mirar i es farà.
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- senyora Massaguer: Ens preocupa la del carrer Clavé, que s'ha detectat que hi ha
gent dormint i hi ha un teulat que sembla que pot caure.
- senyor alcalde: Ho anirem a veure, si vostè ho posa de manifest aquí, encara que hi
hagi algun requeriment fet, anirem a analitzar-ho per si realment cal fer alguna
actuació més d'emergència.
- senyora Massaguer: I després, també voldríem saber si existeix relació d'edificis
propietat de l'Ajuntament.
- senyor alcalde: Hi ha un inventari, fins i tot en el pressupost, cada vegada que es fa
el pressupost o quan es tanca, s'han d'activar els actius fixes que tenim i hi ha
l'inventari de finques, que poden ser finques, que poden ser parcel.les, hi ha un
inventari.
- senyora Massaguer: A qui s'ha de demanar?
- senyor alcalde: Nosaltres li podem fer arribar l'inventari de finques de l'Ajuntament,
que aquí hi sortirà tot, edificis, parcel.les, tot, tant rústic com urbà.
- senyora Massaguer: És a dir que per aquesta finca del carrer Ample s'ha de trobar un
promotor?
- senyor alcalde: Aquesta del carrer Ample, vàrem fer una subhasta que va quedar
deserta, i ara estem intentant a veure si algun privat la vol...
- senyora Massaguer: Ja tenen algun contacte?
- senyor alcalde: No, no en tenim cap, però estem disposats a què si ve gent, una
vegada s'ha declarat deserta la subhasta, es pot negociar el preu, que sigui un preu
just. Per tant, aquesta finca, òbviament, l'Ajuntament en poc fer poca cosa com a ús
públic, podria ser fins i tot algun col.lindant però no hem tingut sort fins ara.
- senyor Piferrer: Per acabar, teníem unes preguntes de l'Àrea d'Esports, però ens
permetran que com que són intemporals les deixarem per un altre Ple i ens agradaria
canviar aquesta pregunta per un desig dedicat al regidor d'Esports, dir-li que li
desitgem molta sort i que l'esperem aquí ben aviat per poder posar totes les preguntes
que tinguem a la seva disposició.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent dos quarts de
deu del vespre. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia 24 de novembre de
2015.
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