ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2015

Núm.: PLE2015/16
Dia i hora: 19/11/2015 20:00:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MANLLEU
Regidor Senyor XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidor Senyor PAU LLADÓ I REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHÍ I AGUSTÍ
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MÒNICA TAUSTE VIVO
A la Sala Ple de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Extraordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Assumptes
1.- PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2016.- Aprovació inicial.Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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Abans de començar a tractar els temes inclosos a l'ordre del dia, el senyor alcalde
intervé excusant l'assistència de la regidora Mónica Tauste i manifestant-li el condol
per la mort del seu pare. Des d'aquí traslladar un record d'estima cap a ella i cap a tota
la seva familia.

1.- PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2016.- Aprovació inicial.Relació de fets:
Vist l’expedient de tramitació de pressupostos, corresponents a l’exercici de 2016.
Vist el que disposen els articles 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals .
Vist l’informe emès per l’Interventor de Fons, de data 13 de desembre de 2016.
Vistes les propostes de pressupost de l’Institut municipal d’Esports, de l’Institut de
Comunicació, del Patronat del Museu del Suro i de l’Institut de Promoció Econòmica.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament, exercici de
2016, que resumit per capítols, es detalla:
a) Pressupost de l’Ajuntament

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

14.617.595,00
460.060,00
9.800.920,00
5.474.841,00
291.762,00
497.314,00
548.962,00
40.000,00
1.650.000,00
33.381.454,00

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital

10.969.610,00
15.010.843,00
170.030,00
2.424.684,00
2349453
766.834,00
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Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

40.000,00
1.650.000,00
33.381.454,00

b) Pressupost de l’Institut Municipal d’Esports

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

755.875,00
61.100,00
2.240,00

819.215,00

21.540,00
732.950,00
1.100,00
50.725,00
12.900,00

819.215,00

c) Pressupost del Institut municipal de Comunicació

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total
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Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

95.850,00

1.374,00

97.224,00

d) Pressupost del Patronat del Museu

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

53.166,00
170.814,00

223.980,00

216.333,00
1.915,00
5.732,00

223.980,00

e) Pressupost del Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
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Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

346.815,00

423.615,00

397.615,00
26.000,00

423.615,00

Quedant l'Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els
pressupostos dels Patronats xifrat en 34.457.820,00 euros d'acord amb el següent
detall:

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

2016
14.617.595,00
460.060,00
10.725.371,00
5.624.456,00
294.062,00
497.314,00
548.962,00
40.000,00
1.650.000,00
34.457.820,00

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

2016
10.991.150,00
16.453.591,00
171.130,00
2.015.656,00
2.369.459,00
766.834,00
40.000,00
1.650.000,00
34.457.820,00
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Segon.- APROVAR les bases d’execució del pressupost d’acord amb el redactat que
s’adjunta a la present proposta.
Tercer.- EXPOSAR-LO al públic, juntament amb els seus antecedents i justificants, per
un termini de quinze dies hàbils, mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província.
Quart.- APROVAR inicialment la plantilla municipal i exposar-la al públic pel termini de
quinze dies hàbil mitjançant inserció en el Butlletí Oficial de la Província, i aprovar la
relació de llocs de treball i l’organigrama per l’any 2016.
Cinquè.- APROVAR les bases generals reguladores de la concessió i justificació de
les subvencions municipals per l’any 2016.
Sisè.-CONSIDERAR definitivament aprovat el pressupost i la plantilla municipal , en el
supòsit de que no es presenti cap reclamació durant el termini d’exposició al públic.
Setè.- REMETRE còpia del pressupost, de la plantilla i de la relació de llocs de treball ,
definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que intentarà exposar els punts bàsics. Abans de
començar també voldria excusar al nostre company, Quin Vencells, que està bé
després de la seva intervenció, per tant també és un motiu de satisfacció.
Aquest punt és un punt important, jo crec que tots els plens són importants però un ple
de pressupostos segurament és el ple més important que pot fer qualsevol consistori, i
del que es tracta és d'un tràmit que és on el govern li posa números a les prioritats que
té estipulades per dissenyar el seu model dep oble, uns números que venen lligats,
òbviaments, per prioritats polítiques, per compromisos que també estan adoptats,
recordem que aquest pressupost tambéestà marcat per un Pla Estratègic aprovar i
revisat i que el mes de desembre caldrà fer la comissió de seguiment per determinar
quines són les actuacions que s'han fet l'any 2015, però és obvi que el que s'ha
d'incorporar l'any 2016, aquest pressupost també ho ha d'incorporar. I també està
marcat, com ha de ser, per limitacions, en aquest cas legals, de capacitat
d'endeutament i també d'alguna regla nova que ha sortit que és la regla de despesa,
per tant, és un pressupost que malgrat que li posem números a les nostres prioritats
com a govern també està marcat amb aquestes limitacions.
Com deia, també és el primer pressupost que fem en aquest mandat, per tant,
d'alguna manera marca la línia de treball que el govern vol fer d'aquí fins a final de
mandat i, d'alguna manera, jo el definiria com un pressupost que és rigorós que
segueix apostant per l'estabilitat i l'equilibri econòmic i financer de la institució, i que a
més a més, per primer any, contempla una expansió de la despesa corrent
significativa, de més de mig milió d'euros, i això obeeix principalment a quatre prioritats
que el govern té establertes, que és, per un costat, consolidar els avenços que hem
anat fent els últims anys en temes socials, per tant, no hi ha retrocessos en partides
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socials sinó que en proposem algunes de noves. L'intentar afrontar els reptes de futur,
sobretot pel que fa referència a noves activitats de promoció econòmica. Millora de la
prestació de serveis, bàsicament en dos contractes que també cal afrontar i alhora
també afrontar les inversions, que d'alguna manera, entenem nosaltres que són
inversions que aposten per la qualitat urbana, que aposten per la revisió o modificació
d'equipaments públics, i moltes d'elles tenen un component cultural i òbviament de
retorn econòmic. Aquests són els eixos bàsics del pressupost que tot seguin intentaré
explicar, intentaré no caure en el que a vegades és difícil, que és no cansar a la gent
amb moltes xifres, intentaré fer una intervenció no massa llarga perquè entenc que el
que cal explicar són les prioritats i els objectius bàsics del govern i no tant el que són
xifres concretes, perquè això segurament que la gent que pugui estar escoltant li pot
cansar.
Grans magnituds, un ajuntament que presenta un pressupost, que el de l'Ajuntament
són 33.381.000 euros i el consolidat de tots els òrgans que depenen de l'Ajuntament
és de més de 34.457.000 euros, per tant, un pressupost important, un pressupost d'un
contingut econòmic que malgrat la situació de crisi econòmica que hem tingut i malgrat
que ara comencen a haver-hi indicis que alguna cosa comença a redreçar-se, és obvi
que és un pressupost important, per tant, recursos hi són i del que es tracta, d'alguna
manera, és com el govern intentat distribuir-los i prioritzar-los. Tinguem en compte que
a gran magnitud, la despesa corrent, que és la despesa que bàsicament comporta el
86% del pressupost de despeses corrents, per tant és importantíssim el que és capítol
I i capítol II, pel gruix del que és aquest component. Aquest apartat de despeses
corrents, en relació al 2015 puja el 2,1%. Despeses d'inversió també suposa el 9,34%
dels ingressos, aquí hi ha una reducció, motivada bàsicament per tres elements,
primer perquè moltes subvencions que hi havia aquesta vegada no contem amb elles,
perquè hem fet una proposta molt més rigorosa i realista del que és la venda de
patrimoni, i alhora perquè calia complir el que he de dit abans de la regla de despesa,
si això no ho controlàvem, hauríem incomplert un dels elements, recordem que la regla
de despesa aquest any és de l'1,80, i ens hem quedat a l'1,79, per tant ha estat ajustat
al màxim, però això és un component que ens ha fet baixar el volum global, malgrat
que la venda de patrimoni, com tots podeu observar el que és l'execució
pressupostària, que en els últims anys ens ha costat moltíssim executar-la perquè el
sector immobiliari està com està, per tant ha sigut difícil fer vendes, bàsicament, de
terrenys.
Pel que fa als ingressos, també destacar que més del 90% són ingressos corrents,
ingressos ordinaris del propi Ajuntament, i cal dir que aquí la nostra autonomia és
importantíssima, perquè amb aquests ingressos nosaltres podem arribar a finançar
pràcticament el 88% de la despesa corrent, és un nivell d'autonomia dels més grans
que hi ha en el nostre entorn, per tant, això vol dir que si en algun moment l'any que ve
no arribessin els recursos, no arribessin les subvencions d'altres administracions,
podríem arribar a mantenir l'Ajuntament en funcionament, òbviament hauríem de
deixar de fer inversions i alguna despesa, però el gruix del dia a dia de l'Ajuntament
està garantit amb els recursos propis que el propi ajuntament genera.
En quant a l'equilibri pressupostari ja he dit que el volum d'ingressos corrents l'1,45%
en relació a l'any passat, despesa corrent puja el 2,1%, l'amortització del préstec serà
1,650%, que serà el mateix préstec que demanarem per l'any que ve, i que això, fruit
d'aquesta estabilitat pressupostària ens permet, de l'excés entre ingressos corrents i
despeses corrents, fer un estalvi pressupostari de 269.000 euros, que van per finançar
inversions. És veritat que aquesta estalvi és inferior que l'any passat, l'any passat va
ser de 397.000 euros, però vull recordar que aquest és el cinquè any que fem
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pressupost aquest govern, i que no hi ha hagut cap any que hagi baixar de 250.000
euros d'estalvi pressupostari, per tant, és un esforç que fem per intentar també
finançar una part d'inversions amb recursos propis.
En quant als ingressos, ara entro una mica a detallar els diferents capítols, ho faré
bastant per sobre. Podríem dir que el comportant dels ingressos és bastant raonable,
com sempre l'Àrea d'Intervenció fa una proposta molt rigorosa i bastant prudent,
perquè jo crec que és el que ens toca, ser prudents en la gestió pressupostària, no és
només aquest any, aquest Ajuntament porta varis mandats essent força prudent en el
que són les previsions d'ingressos i el que són les màximes obligacions que podem
adquirir com a despeses. Hi ha un petit increment, fruit que tothom sap que el tipus es
va incrementar l'1% sobre les ordenances, el mes passat, i també un increment del
propi padró per l'increment vegetatiu que té el padró.
Els tributs de l'estat es planteja una aportació molt similar a la que tenim consolidada
fins ara, la taxa d'escombraries, malgrat que entra en vigor el nou contracte i no puja, a
la taxa hi ha un increment, bàsicament per la incorporació al padró de nous
contribuents. El subministrament d'aigua puja un 2,5%, fruit també de l'ordenança i
això implica uns 50.000 euros addicionals. Plus vàlues s'incrementa un 2,5% la
previsió, el comportament d'aquest padró és bastant positiu per tant pensem que ja
que els dos últims anys s'ha comportat similar, hem sortit amb aquesta proposta
d'alguna manera força objectiva. L'impost de construccions, malgrat que el nivell de
llicències es manté, és veritat que en aquest cas són llicències, moltes d'elles,
unifamiliars, ja no hi ha tantes plurifamiliars, malgrat que la gestió és molt important a
nivell de recaptació portem pràcticament dos anys mantingut i sortim amb una
premissa de recaptació similar a la previsió que teníem el 2015.
A nivell de despeses dir que el capítol de personal és el capítol que més puja, un 3%.
Puja bàsicament per l'increment que el govern ha volgut fer de l'1% de tota la massa
salarial, aquest increment de la Llei de Pressupostos no ens obliga però ens faculta a
fer-ho, hem cregut oportú que s'ha de fer perquè els treballadors de la casa ja fa anys
que estan amb unes retribucions congelades. Aquest 1%, quan apliquem la normativa i
parlem de masses salarials homogènies, es transforma únicament en un 1,4% en
termes pressupostaris perquè hi ha un tema d'antiguitats que computa diferents, per
tant no és ben bé l'1% de l'any passat traslladat a aquest, sinó que és un 1,4%
aproximadament. La resta d'increments ve donat perquè fem ajustos a algunes àrees,
consolidem places interines que l'any passat ja vàrem posar en marxa i aquest any les
consolidem amb algun increment d'horari, bàsicament per reforçar el que és la part de
contractació pública, i també s'han consolidat noves places pel que és l'Àrea de
Secretaria, un tècnic mig pel Pla de Barris i Participació i també un Tècnic mig per
l'Àrea d'Intervenció, perquè hem cregut oportú fer també un reajustament de personal
perquè enteníem que hi havia algunes àrees on calia fer aquest esforç, per tant, la
suma d'aquests increments fa aquest 3%.
Despeses de capítol II, despeses de béns corrents i serveis, bàsicament el que
entenem com contractes, puja el 2%. Aquí bàsicament és motivat perquè hi ha un
increment de previsió del cànon a pagar per l'entrada a la planta de tractament de
residus, es preveu que hi hagi un increment del cànon. Hi ha un augment també dels
costos de l'enllumenat públic. També un increment dels serveis educatius del Pla de
Transició al Treball. Per tant, aquest són els principals increments que hi ha i això dóna
aquest 2%.
Capítol III de despeses financeres, aquí hi ha una reducció fruit que hi ha menys
endeutament i les condicions financeres són millors, passem de 259.000 euros el
2015, a una previsió de 170.000 euros el 2016.
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Capítol IV hi ha un petit increment motivat per l'increment de l'aportació que es fa a
l'IPEP, extraordinària pel tema del 50 aniversari del tema de les Havaneres. També hi
ha un petit increment al Museu del Suro, bàsicament perquè pugui cobrir el sobrecost
energètic. I també hi ha una actualització de les subvencions que donem a les
diferents entitats de veïns, perquè feia molts anys que estaven congelades.
Incrementem l'aportació que es fa a la Fundació Palafrugell Gent Gran, i també
s'incrementa amb 5.000 euros l'aportació que es fa al Centre de Distribució d'Aliments.
Més enllà d'entrar per àrees, intentaria deixar-ho per la segona part, sí que voldria
destacar que a nivell d'inversions, el govern també fa una proposta que hi hagi
inversions que pensem que segons el nostre model de poble i les prioritats, entenem
que en aquests moments s'han d'afrontar. Les primeres, són dues inversions que fan
referència a una activitat de plurianualitat, que és el Passeig de Llafranc, que la
previsió és que s'executi els anys 2016 – 2017, un projecte que en aquests moments
s'està acabant de redactar i quan estigui farem la convocatòria oportuna als diferents
grups però també als veïns de Llafranc que han participat en el procés de participació
per fer el retorn. Aquesta la previsió és que es pugui executar octubre-novembre 2016 i
març-abril 2017. Una segona inversió important que és el tancament de l'anella de
circumval·lació a Esclanyà – Zona industrial, recursos que surten aquí pressupostats
però ja tenim també recursos dotats l'any 2015. També hi ha una inversió plurianual
que és la millora de Can Genís que també es va remetre a afrontar en primera fase el
2016, segona fase el 2017. Surt també un aparcament a Santa Marta, a Llafranc;
mantenim el Pla de Barris en relació al que són façanes i també executarem el local
social, que malgrat que no surti aquí està dotat amb recursos suficients ja de
pressupostos anteriors, i surten les inversions recurrents a cada pressupost: projectes,
millores a escoles, equipaments informàtics, he volgut destacar aquí les més
importants que entenem que també obeeixen al que són les prioritats de la pròpia
acció de govern. Per tant, Passeig de Llafranc, tancament de l'anella de
circumval·lació, Can Genís, l'aparcament de Santa Marta, diferents carrers i voreres i
també el Pla de Barris.
Aquesta seria una primera intervenció d'explicar, a grans trets, quina ha sigut la línia
mestra del pressupost d'aquest govern, en tot cas obriríem un torn d'intervenció per la
resta de grups i després, en la rèplica podríem arribar a concretar algunes àrees
concretes, quines són les pujades que hi ha hagut, quines són els variacions, quines
partides s'han incrementat, quines també s'han ajustat, d'alguna manera poder donar
més detalls si en aquest cas els grups proponents així ho demanen.
- senyor Girbal: Lamentablement, pel que fa al grup de Ciutadans a Palafrugell, grup al
qual represento, ja avancem que no votarem a favor aquest pressupost. Aquests
primers mesos de legislatura ja hem pogut detectar com l'actitud continuista d'aquest
govern és de la pura i dura improvisació pel que fa a la gestió del pressupost, amb
constants modificacions de crèdit, desvirtuant totalment l pressupost aprovat en
l'exercici 2015. Aquest, doncs, al nostre entendre és el tarannà d'aquest nou govern, i
tot ens fa pensar que res canviarà a millor, ans tot el contrari. Com manifestàvem ja en
l'anterior plenari, aquest alcalde, amb la complicitat dels seus socis al govern com són
Convergència Democràtica de Catalunya, el membre de l'Entesa, al qual no se li ha
sentit la veu com a portaveu del seu grup municipal, encara, i amb la flamant aparició
del nou regidor no adscrit a cap grup municipal, que li consti al senyor secretari, i
preguntat abans, és així, veritat senyor secretari?, no li conta cap notificació de cap
regidor no adscrit a aquest Ajuntament?, el senyor Albert Gómez. Tots ells, com dèiem,
amb l'aprovació d'aquest pressupost, entenem que tots ells donen per finalitzada la
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crisi, tant a nivell social com econòmica d'aquest poble, en concret, i del país en
general. L'augment lineal d'un impost com és l'IBI ens demostra clarament l'estil i
prioritats polítiques dels que gestionen els nostres diners mitjançant els impostos.
Augmenta l'impost, el qual no fa cap mena de distinció entre les grans fortunes i la
classe mitja treballadora, que som la gran majoria de vilatans del poble, ni se'ls ha
passat pel cap als reconeguts tècnics en economia del govern, plantejar un IBI
progressiu, que pogués considerar-se molt més just i a l'hora de gravar al ciutadà en
uns moments de crisi, encara. Vostès, el govern, mantenen tres versions diferents en
cada escenari, quan els convé. S'omplien la boca, en campanya electoral, que
congelarien impostos fins que la situació econòmica es recuperés, però vostès donen
per finalitzada la crisi, cosa que per nosaltres, encara estem sotmesos a una profunda
crisi.
Mitjançant la premsa, els titulars importants per vostès, sembla ser que només són els
fets importants i destacables, qüestions relaciones amb celebracions, aniversaris i
esdeveniments més relacionats amb la festa i l'oci, que no pas les necessitats social i
urgents que tant necessitem a la Vila. Exemples, els que vulguin espectacles al Cap
roig, on es pot arribar a pagar per una entrada més de 200 euros, i clar, alguns dels
membres del govern no hi falten a cap, però convidats, és clar. O sense anar més
lluny, un esdeveniments com són les Havaneres de Calella, que son un cop l'any, se li
augmenta el pressupost amb 56.500 euros, tot són opinions. I podrem seguir posant
prioritats per a vostès com per exemple la gran inversió que no n'ha parlat, que
suposarà la següent fase de l'auditori municipal, veritat?, etc, etc.
I el tercer escenari ens porta a aquest plenari, que fan i desfan el que volen i de la
manera que volen, aprofitant, és clar, el desinterès i desconfiança que vostès i els seus
representants polítics a Catalunya han transmès al, com a mínim, 50% dels vilatans
d'aquest poble, amb la seva abstenció a les municipals. L'exemple més clar de tots,
però, com vostè bé dia a l'inici de la seva intervenció al plenari, en el plenari més
important de l’any, el de pressupostos, vostès han estat capaços de captar l’interès
d’un sol assistent en aquest plenari, aquest és el fet més greu, crec jo.
- senyor Piferrer: La seva intervenció ens ha parlat de números, de model de gestió, de
partides, de despeses, de tants per cents, d’estabilitat, d’expansió, d’increment.
Nosaltres hem trobat a faltar una explicació de pressupostos més dedicats a les
persones i uns pressupostos més que ens definís un model de poble. Hem intentat, no
amb la seva intervenció, sinó que amb els companys hem estat mirant tot el que són
els pressupostos, tots els papes que tenim tota aquesta gran quantitat de números que
tenim, intentant interpretar quin model de poble defensaven aquests pressupostos i no
li hem trobat. Pensàvem que potser era fruit de l’acord de govern, dels socialistes,
d’Unió, de Convergència i de l’Entesa, i tampoc, amb els acords que hem arribat
nosaltres a copsar tampoc no hem vist que aquest pressupost es referís a aquest
model de poble que normalment uns pressupostos tenen aquesta funció, tenim un
model de poble i hi hem d’arribar, amb quatre anys arribem on arribem i anem fent pas
a pas. Llavors ens hem preguntat que potser hi havia un òrgan superior d’aquesta
planificació i hem trobat, el pla, per nosaltres enfarfegós Pla Estratègic de
Desenvolupament Econòmic i Social que vostès varen aprovar ja fa uns anys i que
varen dir que seria el que guiaria una mica la política dels pressupostos per arribar a
un model de poble diferent. Nosaltres ja hi estàvem una mica en desacord amb aquest
Pla Estratègic perquè el vàrem trobar bastant enfarfegós i perquè hi havia moltíssimes
partides, la majoria, més del cinquanta per cent, que ja es feien, i llavors semblava una
mica per omplir, però n’hi havia que sí que definien una mica el model de poble, les
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hem estat mirant, les hem comparat amb les aportacions que s’havien de fer en el
pressupost del 2015 i del 2016, sobretot del 2014 al 2018, i a veure si amb aquests
pressupostos del 2016 ens deien alguna cosa i no hi trobem res.
En el Pla es parlava d’una dinamització del comerç i nosaltres creiem que en el
pressupost la participació econòmica en aquesta dinamització cau en picat, tant la
dinàmica comercial com turística, segur que té una explicació, potser perquè no hem
sabut acabar de veure els pressupostos, i també tenint en compte que l’IPEP és un
organisme autònom i que té uns pressupostos molt més detallats, nosaltres no li
acabem de veure. També el Pla ens parla molt de centrar-nos en el comerç, i és ben
cert que després d’uns anys centrats més en la política turística ara tocava centrar-nos
en el comerç i en el pressupost tampoc hem sabut trobar alguna cosa que ens digués
que a partir d’aquí tindríem una línia de comerç que ens portés a una realitat en el
comerç molt diferent, no li hem sabut trobar. També en el Pla parlava d’un servei
d’emprenedoria i d’igualtat d’oportunitats que estava bastant ben dotat, amb uns
80.000 euros i tampoc nosaltres, analitzem els resultats que surten aquí, i tampoc no
els hi hem sabut trobar. I també, respecte a l’IPEP, a nosaltres ens agradaria, ara que
sembla que la situació econòmica es va estabilitzant de mica en mica, intentar tornar al
camí de quan s’havia creat, que hi havia un equilibri del 50% entre el pressupost
municipal i les altres aportacions, i tampoc nosaltres no veiem que en aquests
pressupostos aquest sigui el camí d’aquest nou Ajuntament.
En aquest Pla també es parlava d’un servei de mediació, nosaltres creiem que un
servei de mediació és absolutament necessari, és una aposta clara per la convivència
de Palafrugell, però que això s’ha de fer amb una clara aportació de recursos
suficients, i hem mirat els pressupostos i no els hi hem sabut trobar. En aquest Pla
parlava que l’any 2016 hi hauria una partida de 18.000 euros per la renovació de Ciutat
Educadora, de tots els punts que hi havia a la Ciutat Educadora, només d’això, a part
de l’aportació, i no hi és, no existeix, no solament no existeix sinó que l’aportació a
Ciutat Educadora disminueix, i no estic criticant que disminueixi, parlo textualment del
que hi posa al Pla: 2016, renovació del projecte de Ciutat Educadora. En el pressupost
no hi és.
A Esports, es parla que entre el 2015 i el 2016 hi hauria una inversió de 6.000 euros en
el Mapa d’Instal.lacions Esportives, hem buscar aquestes inversions i no les hem sabut
trobar, n’hi havia un que era el ferm de la Pista d’Atletisme, que semblava que era un
projecte que s’hauria de fer aquest any, que era una aportació bastant clara, sembla
que al final s’ha decidit per fer-hi pegats, esprem que durin i que serveixin i que no
siguin diners mal gastats.
En Cultura n’hem trobat moltes de coses que hi havia en aquest Pla de
Desenvolupament, hi havia un festival de música electrònica i audiovisual, el 2015 no
en tenim cap notícia i el 2016 no hi hem trobat absolutament res. Ens agradaria que
aquest Pla de Dinamització i els pressupostos ho haurien de ser, una aposta pels
grups de teatre, que a Palafrugell sempre havia sigut molt significativa de grups de
teatre local, cada vegada hi ha menys grups locals que facin obres a Palafrugell, no
solament això sinó que aquest any hem perdut els Pastorets, malauradament, i ja
n’hem parlat abans, no sabem si el resultat d’aquests grups locals és fruit d’aquests
tres anys d’haver aplicat ja el Pla de Desenvolupament Cultural.
També ens parla d’una anella cultural, del Museu, de l’Escola d’Arts i oficis, de la
bòbila i el Fraternal. El Museu està per acabar, als pressupostos d’Inversions no hi és,
hi posarem calefacció i aire condicionat i donarem més diners perquè les sales estiguin
ben condicionades amb temperatura, però el Museu no està acabat, pressupost per
acabar el Museu, aquí, nosaltres no l’hem sabut veure. L’Escola d’Arts i Oficial, la
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notícia que tenim nosaltres és que està força tancada, i el Fraternal, teniu un conveni
que no sabem ben bé com està i l’anem fent pas a pas però molt més poc a poc del
que pensàvem.
També hi havia un punt en aquell Pla que deia que els anys 2015 i 2016 es faria la
Festa de la Cultura, no tenim ni idea de què és això, però en el pressupost no hi és.
Més coses que hi ha en aquest Pla, que parlava de poble, aquest Pla sí que parlava
de poble. Espai urbà, deia que es faria una campanya de sensibilització per combatre
les actituds incíviques, aquí sí que hi hem trobat una partida, diu que faran agents
cívics, són 25.000 euros dels agents cívics. A nosaltres ens preocupa perquè de la
mateixa manera que gestionen alguns números, tenim por que gestionin els agents
cívics, de totes maneres si el responsable dels agents cívics és el que el va assessorar
a vostè, senyor alcalde, per fer aquella carta que hem rebut amb el rebut de l’aigua, ja
em perdonarà, però de campanya pedagògica de sensibilitat ciutadana res de res, no
en saben, el que el va assessorar es va equivocar, allò sembla més una homilia,
perdoni que li digui, que no pas un projecte pedagògic, un projecte de civisme, un
projecte que pugui arribar a la gent. Es fixi si no hi creuen vostès, que han augmentat
la partida d’ingressos de multes i sancions, és a dir, volen fer una campanya de
sensibilització ciutadana, però alhora la partida de multes i sancions puja, no seré mal
pensat de dir que ja és el que volen, no tinc prou arguments per dir-ho, però sí que ens
demostra que faran pensen que faran aquesta campanya però que el resultat serà nul i
que posarem més multes i més sancions.
En aquell Pla ens parlava d’un pla d’inversions en camí de ronda, pressupost, ni cinc,
el senyor Rangel ens dirà que vindrà Costes i tot això, i que depèn, sempre que parla
dels camins de ronda posa Costes a sobre la taula, partides per camins de ronda no
n’hi ha ni una.
Mobilitat, el Pla parlava de campanyes per l’ús de la bicicleta i no n’hem vist ni una,
pressupost no n’hi ha cap, i també la creació de carrils bici; mirem el pressupost i no
n’hi ha ca, al darrere l’Esclat hi ha un tall de carril bici però al pressupost de 2016, el
que entendríem per carril bici no hi és. I per últim referent a aquest Pla de
Desenvolupament, hi posa que en aquest període d’anys i el 2016 era l’any clau, crear
nous canals de comunicació, mires el pressupost i tampoc no hi ha res.
Així doncs, no sabem com analitzar els pressupostos. Hi hem trobat coses
interessants, sí, hi ha la partida dels 50 anys de les Havaneres, el senyor Girbal està
en contra de l’aportació de 40.000 euros per la Cantada d’Havaneres, nosaltres creiem
que és una fita prou important que potser valdrà la pena, seria bo un dia fer un debat
de saber que reporten les Havaneres a Palafrugell, nosaltres tenir els números força
clars i creiem que és una font d’ingressos important i que una aportació d’aquests
tipus, no solament hi estem a favor sinó que ens tindreu al vostre costat.
Hem vist també, i suposo que és cosa del senyor Genover, que Retecork té una
subvenció, hi hem tornat i sembla que havíem marxat i hi hem tornat.
Baixa l’aportació de Belluguets, podríem anar a buscar que si puja, que si baixa,
nosaltres no trobem que amb educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica, que
han de ser tres pilars molt importants, que en aquests pressupostos hi hagi una
dedicació atraient. Jo no li parlaré de números, vostè de números en sap molt i em
marejarà amb els tants per cents i amb els números, però nosaltres li diré que no
trobem aquest pressupost suficientment atraient.
I ja per acabar, pel que fa a inversions, nosaltres estem a favor del Passeig de
Llafranc, ho varem manifestar durant la campanya, no solament ens agrada sinó que
nosaltres ja ho portàvem l’any 2011 de fer tot aquest procés de participació que varen
fer vostès, i de desencallar el tema del Passeig de Llafranc. El que passa és que li faig
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una pregunta, que nosaltres tenim dubtes i no sabem com ha acabat el tema de les
contribucions especials d’aquest passeig, si n’hi ha o no n’hi ha, i si no n’hi ha, perquè
obres d’aquests tipus vostè sap que se solen fer, sobretot quan estem parlant de
zones turístiques i zones que són d’un potencial econòmic, solen haver-hi
contribucions especials i voldríem saber si n’hi ha o no n’hi ha, que nosaltres ho
desconeixem, i si no n’hi ha saber el perquè.
I dues coses només per acabar, despeses de telèfon i despeses d’electricitat, els hi
recomanaríem fer bones auditories i buscar empreses noves de telèfon perquè veiem
uns salts molt significatius de despeses de telèfon, pel bé de l’Ajuntament, han
disminuït, però hi ha altres llocs que no, intentar a veure si les podem anar rebaixant
tots, ara que hi ha aquesta competència tant gran en companyies de telèfons, a veure
si podem fer que l’Ajuntament es gasti menys diners en telèfons. Trobem que
augmenten les despeses d’electricitat en general, a moltes partides, i no sabem si això
és degut a què els plans d’eficàcia energètica no funcionen o què és, intentar estalviar
quanta més energia possible.
I ja per últim, no ens ha sobtat que el canon de l’entrada de residus de rebuig hagi
pujat 50.000 euros, no ens ha estranyat, perquè nosaltres ja sabíem que el contracte
aquest d’escombraries que heu fet, en el qual li vaig dir al regidor responsable que era
molt més pensat amb l’Àrea de Serveis que amb l’Àrea de Medi Ambient, vostès no
creuen en la recollida selectiva, no hi creuen. Entenent que segurament que l’entrada
de residus de rebuig tant a un lloc com un altre augmenta, però si més no no hi ha una
disminució significativa, de dir, escolta, a Palafrugell, durant el 2016, farem una
campanya de recollida selectiva tant ben feta que disminuirem el rebuig que portem,
això no hi és, com a mínim en els números no hi és. Contant bé, hi portarem el mateix
rebuig, i jo pregunto, si de cas, vosaltres que teniu els números més exactes ens
corregiu, amb tot això, nosaltres els informem que votarem que no a aquests
pressupostos.
- senyor alcalde: Intentaré explicar les seves inquietuds, en tot cas, com que vostè
senyor Piferrer ha fet força referència a un tema de comerç, quan acabi, si el regidor
delegat vol concretar alguna cosa, cap problema.
Començaré pel senyor Girbal, la veritat, senyor Girbal és que em sorprèn la seva
intervenció, per un moment he pensat que vostè no havia sigut mai regidor d’aquesta
casa, he pensat que vostè ve de nou, és un regidor nou i ve aquí i explica el seu
discurs i deixa anar el que pensa, el que pensa no, el que porta escrit però crec que
moltes coses de les que ha dit no són les que pensa, perquè sinó vol dir que la seva
imaginació li ha variat molt amb els anys. Vostè ha parlat aquí d’un pressupost
d’improvisació, d’un pressupost que es modifica substancialment. Jo li demanaria que
vostè es mires les modificacions pressupostàries d’aquest any i de l’any passat i miri
quantes són de despesa corrent i miri quantes són d’inversions, perquè el que
realment desvirtua un pressupost és quan fem modificacions que incrementen
despesa corrent, i en aquest Ajuntament ja portem uns quants anys, no li parlo
d’aquest govern sinó fins i tot l’anterior govern, que intentaven que les modificacions
pressupostàries de despesa corrent fossin les mínimes possibles perquè és el que
desvirtua el pressupost i això ja fa anys que ho fem.
Primerament vostè parlava aquí que si l’alcalde, que si el senyor Genover, que si el
regidor no adscrit, miri, vostè pot fer el discurs que vulgui però aquest pressupost
representa al govern, que està format per tres grups municipals, PSC, Convergència i
Unió i l’Entesa, i fins que no hi hagi el contrari, per mi som tres grups municipals. Però
a més a més, vostè ha anat més enllà en el tema de l’IBI i jo fent memòria, quan vostè
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va ser regidor d’esports, i el seu alcalde era el senyor Suñer, sap el que va pujar en
vuit anys l’IBI, un 17% en vuit anys. Sap el que va pujar l’aigua en el seu mandat, de
cop fins i tot, un 25%. Escolti vostè ve aquí i per un 1% que fa el govern, que explica
perquè puja aquest 1% després de quatre anys d’impostos congelats, vostè sembla
que això és un gran sacrifici, penso que com a mínim hem de ser una mica més
rigorosos. A partir d’aquí ja ha començat que si un IBI progressiu, que si congelació,
vostè parla de congelació d’impostos mentre es mantingui la ciris, i jo en el meu
programa electoral no parlava de crisi, parlava de congelació d’impostos que no
pugessin més de l’IPC en el cicle del mandat electoral, no parlava que no pugessin fins
que acabés la crisi econòmica. Ja he dit abans que la crisi econòmica continua encara
però que hi ha indicis, que tenim alguns indicadors que comencen a apuntar que no
estem ara el 2015 igual que estàvem el 2012, hi ha indicadors objectius, però no per
això el govern ha dit que haguem sortit de la crisi.
Vostè ha parlat aquí de Cap Roig, que sí que m’ha fet gràcia. Què té l’Ajuntament a
veure amb Cap roig?. El festival ho munta una empresa privada amb la Fundació La
Caixa que és qui ho gestiona, i hi ha un conveni de col.laboració amb l’Ajuntament,
que aportem una sèrie de serveis perquè té un retorn econòmic important Cap roig per
Palafrugell, molt important i a més hi ha un informe quantificat, vostè ho pot demanar a
l’IPEP i veurà que té un informe quantificat de la repercussió que té Cap roig per
Palafrugell. I com que venia de passada, les Havaneres, 55.000 euros, és que ho fem
perquè aquest any fa 50 anys de les Havaneres, suposo que vostè estarà d’acord que
les Havaneres per nosaltres és un patrimoni cultural importantíssim i que calia fer
alguna cosa important, suposo que estarà d’acord amb això, a no ser que pensi que el
50 aniversari de les Havaneres s’ha de deixar passar i no fer res. Podríem arribar a dir
que vostè vol participar més en el que és la programació de les activitats, escolti,
estem oberts, però en qualsevol cas, venir aquí i col.locar les havaneres en el mateix
paquet que petites festes, aniversaris i celebracions, em sembla que és una mica un
despropòsit del que són les Havaneres, amb respecte.
Després em parla de l’Auditori, miri, no està posat l’Auditori de Música en aquest
pressupost perquè la segona fase s’ha de finançar amb el sobrant que hi ha hagut de
la primera fase. La primera fase s’ha executat, hi ha hagut un sobrant molt important
d’una baixa, i la previsió nostra és que aquesta segona fase es pugui executar
íntegrament amb aquest sobrant, per això no surt en el pressupost de 2016, perquè ja
el tenim en el 2015 pressupostat i no s’ha executat íntegrament i l’idea nostra és
executar la segona fase amb aquest sobrant. Per tant, aquí només surten aquelles
inversions que pensem fer l’any 2016 i que no tenen cap dotació econòmica, les que ja
tenen dotació econòmica i entenem que ja estan cobertes, no s’hi posen.
Al senyor Piferrer dir-li que jo me n’alegro que el Pla Estratègic serveixi per alguna
cosa, ha servit de guia perquè vostè pugui fer avui una intervenció aquí, me n’alegro,
un Pla estratègic que va ser treballat, que el seu grup va treballar intensament, que el
seu grup si no ho recordo malament penso que es va abstenir en l’aprovació, qui va
votar en contra va ser l’Entesa al final, potser la memòria em falla però crec que es va
abstenir. Però sí que és veritat que hi va haver una gran participació i jo he de
reconèixer que el seu grup, sobretot la senyora Farrarons hi va participar molt
activament a totes les reunions. Però a més, l’avantatge d’aquest Pla estratègic és que
el va fer la gent de la casa, que és la que més coneix el propi Ajuntament i el nostre
municipi. Diu que no ha vist quin és el nostre model de poble, bé, el nostre model de
poble jo penso que ho he dit a la meva intervenció, un pressupost que aposta per un
municipi cohesionat socialment, per això dic que no hi ha cap partida, cap bloc de
partides de serveis a les persones, cap àrea, que tingui cap reducció. Ja sé que potser
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és discutible si ha de pujar un 2 o ha de pujar un 6, però no hi ha cap àrea que estigui
vinculada a Serveis a les persones que tingui cap retrocés. Vostè em parla de
Belluguets, que si baixa és pel contracte del nou servei que és un tema d’un contracte
extern que quan es va treure a concurs es va adjudicar per aquest import i això dóna
aquesta baixa, la resta de partides, totes pugen.
Pel que fa al tema de l’IPEP li diré que el que es fa és una aportació, que sí que és
veritat que baixa l’aportació que fa l’Ajuntament, però també és veritat que l’IPEP en
aquests moments té un recurs addicional que és l’impost d’estada turística que s’ha de
gestionar amb el sector privat i que després el regidor ho explicarà molt bé, però no
hem fet cap retrocés, en tot cas, vindria donat perquè molta cosa que es finançava
abans amb subvencions de la Generalitat les estem suplint amb recursos propis i amb
iniciativa pròpia que fa el propi Institut. Deixaré que sigui el regidor després qui ho
expliqui perquè ell ho té molt més al dia.
Parlava que aquest Pla Estratègic, jo li he dit al principi, que si vostès ho fan veurà que
l’any 2015 la previsió d’execució està al 75%, li he dit abans de començar, no li he dit
que estigués executat al cent per cent, per això l’any 2014 el Pla es va revisar i varem
quedar que l’any 2016 faríem una altra revisió perquè els plans estratègics no són
documents tancats que no es puguin moure, clar que es poden moure, perquè si vostè
es fixa en aquest pla estratègic, segurament que alguna inversió en aquest moment
estem posant de nova que no hi era, és possible, però ja dic que del 2015 tenim un
75% d’execució, que quan fem la reunió d’avaluació el mes de desembre veuran que
hi ha una part executada.
Després ha parlat del tema de la mediació, nosaltres pels informes que tenim de l’Àrea
que ho gestiona, amb les dues partides que hi ha, 45.000 euros per un costat i 15.000
euros per l’altre n’hi ha suficient, vull recordar que aquestes partides no hi eren,
aquestes partides neixen noves en l’anterior mandat, abans no hi eren. I pensem que
la mediació mercantil ha tingut una acceptació molt bona, sobretot per la Taula de
l’Habitatge, per tant, com que hem vist que calia reforçar-la, passem d’11.000 a 15.000
euros, a més això de mercantil és hipotecària, és quan nosaltres acompanyem a
aquella persona que ens ve i que no pot pagar la hipoteca i l’acompanyem perquè
pugui negociar amb l’entitat financera, aquesta no hi era i per això l’incorporem el
2013, per donar aquest servei. Per tant, vostè diu que són pocs recursos, amb
aquestes dues partides a nosaltres ens diu que podem garantir un servei d’una cera
qualitat. Ciutat educadora, vostè diu que en el Pla es parla de 18.000 euros, bé, sortim
a 28.000 euros, que crec que és una mica més que l’any passar, però vull recordar que
aquesta partida, inicialment, quan es va posar en marxa amb la seva potència, es
finançava gran part pels Plans d’Entorn que la Generalitat aportava recursos, es varen
eliminar tots, i l’Ajuntament de consens amb la col·lectivitat escolar, vàrem decidir
mantenir unes partides per garantir unes activitats mínimes que eren les
imprescindibles, amb recursos propis, però inicialment es finançava tot amb recursos
que aportava la Generalitat. Vostè pot dir que són pocs diners, també m’agradaria, per
exemple, que es parlés de l’esforç que fa l’Ajuntament, en aquest cas, en el que és el
Pla de Transició al Treball, que ho ha assumit íntegrament i hi posem 75.000 euros,
s’incrementa substancialment. Aquesta partida, vostè la pot discutir, però segurament
que és la partida que més puja, puja un 8% en relació a l’any passat. Vostè potser
prioritzaria d’una altra manera, ho entenc perfectament, però jo crec que aquesta
partida per nosaltres surt dotada.
Tema d’instal·lacions esportives, aquí ja ho hem dit, hi ha mancances importants de
manteniments, i en el pressupost d’inversions hi ha una part concreta d’instal.lacions
esportives, hi ha una part del que afecta, fins i tot a edificis municipals, i hem fet una
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modificació on intentem crear una partida per intentar ajustar el mínim, però som
conscients que la Pista d’Atletisme s’haurà d’afrontar una actuació definitiva, hem
pensat amb el suport del serveis tècnic que amb aquesta mínima actuació que fem
podrem adequar-la i passar dos anys més.
Ens ha parlat del Museu del Suro, vostè sap que estem fent una fase i sinó surten més
inversions, jo crec que aquí s’han fet grans inversions, no només aquest govern sinó
també l’anterior, per intentar posar-lo en marxa i deu ni do l’activitat que té aquest
Museu, però som conscients que falta acabar-lo, però clar, si partim de la premissa
que tenim tres milions d’euros per fer inversions i que tenim l’endeutament que podem
tenir i que això s’ha de repartir, per tant, nosaltres entenem que el Museu del Suro es
pot anar executant i hem d’intentar prioritzar altres inversions, perquè el fet de no
afrontar de forma definitiva l’acabament global del Museu del Suro no inhabilita la seva
utilitat i el seu funcionament.
Fraternal, aquí hi ha un Consorci, per tant, en tot cas seria un tema del pressupost del
Consorci, es presentarà, s’executarà i amb l’Ajuntament hi ha un conveni que el que
ha de fer factible és que d’alguna manera el Consorci pel qual es va dotar en el seu
moment, tingui els objectius que ha de tenir, que aquest espai es pugui rehabilitar
íntegrament, juntament amb el Mercantil i el concessionari pugui explotar correctament
la seva activitat i així el Consorci pugui recuperar íntegrament tot el que fa referència al
cànon.
Em parlava de l’espai urbà, agents cívics. Sortim amb aquesta proposta, jo crec que
vostès ho deien en el programa electoral, no em costa res dir que ho hem copiat,
veurem com evoluciona, com que això ho volem fer mitjançant un contracte del capítol
II, veurem com evoluciona i si veiem que funciona i que això s’implanta bé, l’any que
ve no tindrem cap mena de problema en incrementar-ho.
Ens ha dit també que l’única cosa que pràcticament els hi agrada és que la Partida
d’Havaneres s’incrementa, bé, jo crec que hi ha moltes més coses. Crec que hi ha
moltes més partides en aquest pressupost que penso que garanteixen aquest model
de poble que és de cohesió social, d’activitat econòmica i que aposta clarament per la
millora dels serveis, tenint en compte que el poble té la seva gestió i també és veritat
que és complexa.
En qualsevol cas, vostè em parlava del Passeig de Llafranc, jo crec que aquí hi ha una
cosa, que hi ha uns precedents. Aquesta partida del Passeig de Llafranc, que els seus
companys quan governaven la varen tenir durant quatre anys posada en el
pressupost, 900.000 euros de pressupost inicial, 60.000 euros de subvenció i 840.000
euros de venda de patrimoni, i allà no hi havia contribucions especials, per tant la
voluntat nostra és mantenir que no hi hagi contribucions especials, nosaltres hem
mantingut, pensem que un passeig com el de Llafranc, que és un passeig públic, on no
només té benefici la gent que hi viu sinó que és un espai públic del qual se’n beneficia
tota la gent de Palafrugell, es pot justificar que no tingui contribucions especials. Però
no hem canviat el criteri, hem agafat el criteri que hi havia de l’anterior equip de
govern, que era tot finançat per l’Ajuntament, amb una subvenció i amb venda de
patrimoni, per tant ho hem mantingut igual. I aquest és l’esquema que hem fet
nosaltres a tots els veïns a l’hora d’explicar-ho, entenem que un passeig com aquest
que té un ús de concurrència pública important, no només beneficia als veïns que hi
viuen sinó que beneficia a tots els veïns que hi viuen, per tant hem cregut oportú, que
és discutible també, però nosaltres hem fet aquesta aposta.
Després les despeses de telèfon i tot el que fa referència a l’enllumenat públic. Primer
que han baixat, segon, reconeixem que tenim una qüestió per treballar i per avançar i
per això es va contractar un enginyer a mitja jornada que, entre altres tasques ha de
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fer aquesta, que és mirar com som capaços de millorar l’eficiència i l’eficàcia
energètica. Jo penso que estem en la línia, penso que aquesta persona està fent la
seva feina però tot just porta un any, per això aquest any en el pressupost hi ha fins i
tot la previsió que es pugui ampliar alguna hora perquè entenem que això porta un
estalvi important i anem per aquesta línia. I en quant al cànon de residus, en qualsevol
cas la previsió que surt és aquesta, el que és l’eina de quantificació ho ha fet l’Àrea
afectada i no sé si el regidor voldrà aportar alguna cosa, però en qualsevol cas és una
previsió de despesa, també sembla que hi ha un tema de quin abocador es farà servir,
perquè en aquests moments també hi ha una qüestió de treball per la pròpia
Generalitat.
Pel que fa a camins de ronda, sortim amb una partida petita de 30.000 euros, en som
conscients. En el tema dels camins de ronda tenim un handicap que és la gestió de
com poder ser capaços d’executar els projectes, sobretot quan estan afectats per
diferents administracions, tenint en compte que a més a més les expropiacions les ha
de fer l’Ajuntament però el govern central ens diu que en el moment que hi hagi un
contenciós ens atura les obres, per tant o son expropiacions pactades i tancades que
això vol dir a vegades pagar les ganes, o si hi ha un litigi i un contenciós, el govern
central no fa les obres. Per tant, tenim un problema de gestió, i per això jo l’altre dia,
fins i tot aquí, al Diputat Provincial, li plantejava que potser fora bo que la pròpia
Diputació agafés el lideratge d’aquesta gestió, per intentar que les administracions que
estem obligades fem un pla per executar-les, els camins de ronda per nosaltres és un
patrimoni molt important, però és veritat que la gestió no és massa fàcil. Sortim amb
aquesta partida, partida que a més a més es pot ampliar, però a més a més entenem
que la voluntat de què això hi sigui i es vagi executant, hi és. En tot cas dono la
paraula al regidor de Promoció Econòmica perquè se centri més en el tema de què
vostè ha parlat, de comerç i activitat econòmica.
- senyor Gómez: De fet, primer una mica per introduir perquè també ha sortit
reiteradament el tema del Pla Estratègic, dir que per part de l’Institut de Promoció
Econòmica, nosaltres considerem que evidentment és cert que no hem executat totes
les accions que estaven previstes, però sí que estem absolutament convençuts que
hem mantingut la línia essencial, per tant, totes aquelles que consideràvem que eren
molt més important i que realment eren molt més estratègiques, aquestes hem fet tot
el possible per desenvolupar-les. També voldríem dir a títol d’això, que és evident que
aquest és un document viu i que moltes de les accions que no s’han pogut
desenvolupar, algunes evidentment era per manca de pressupost, i de fet quan es va
aprovar el Pla sabíem que hi hauria accions que costaria poder-les desenvolupar, però
n’hi ha moltes que no depenen directament de l’Institut de Promoció Econòmica i per
tant, n’hi ha hagut moltes que depenien d’altres actors i que realment no s’han pogut
desenvolupar per aquesta acció, però no per una qüestió interna, sinó per qüestions
externes. I també, és evident, un Pla estratègic que es fa a uns quants anys vista,
també l’haurem d’entendre com un document viu, que a més a més van sortint noves
obligacions, i jo ara voldria recordar que una de les accions més importants que
preveia el Pla Estratègic, que era el fet de desenvolupar un Pla d’estratègia turística de
Palafrugell, cosa que no s’havia fet mai, evidentment això ho varem executar i aquest
Pla el que ens ha fet és donar més feina, perquè evidentment el que planteja són
noves línies estratègiques. Precisament un dels esforços que es farà des de l’IPEP
aquest any, és el fet de desenvolupar aquestes línies que ens preveu aquest Pla
d’estratègia turística, que de fet, tenim previst desenvolupar tot un Pla d’actuacions al
respecte, sobretot en base a tres línies, la dinamització del sector empresarial vinculat
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al sector turístic, la captació de nous segments de mercat, i la dinamització de la
marca i el desenvolupament de productes turístics amb l’aprofitament de recursos
culturals i naturals del municipi.
Després vostè ha parlat del comerç. Miri, nosaltres no governem amb cops de puny a
sobre la taula, i de fet en el cap tenim la memòria d’algun cop de puny a sobre la taula
que han do0nat vostès i que ha donat resultats que per tots son coneguts, i no
entrarem a parlar de La Fanga o del Mercat del Peix perquè en tindríem per molta
estona, però no és la manera de treballar d’aquest equip de govern. Si vol recordarem
declaracions de quan vostè, senyor Sabrià, era alcalde, parlant de La fanga, meves
segur que no. I pel que fa al Mercat del Peix, jo crec que en tindríem per estona.
Nosaltres, respecte al sector comercial, ja fa temps que hem fet un reforç a tota
l’estratègia i hem estat ajudant, des de diferents campanyes que hem anat
desenvolupant, com el “Rasca l’unça”, el “Dimoni escuat”, etc. Però sobretot el que
hem fet i que està costant que doni els seus fruits, és donar suport a l’Associació de
Comerciants, perquè jo vull recordar que l’Institut de Promoció Econòmica no ha fet
dinamització comercial, perquè ja quan es va muntar hi havia l’Associació de
Comerciants i l’Institut de Promoció Econòmica donava suport a l’Associació de
Comerciants però no es dedicava exclusivament o no tenia aquesta competència, per
tant, ens queden dues opcions, o deixem de comptar amb l’Associació de Comerciants
i ens dediquem a fer nosaltres directament la dinamització comercial, o continuem
donant suport a aquesta associació perquè la pugui fer ella, i és veritat que estem
passant per uns moments complicats, és cert, i està costant molt que engegui, però
com li deia, nosaltres no som de donar cops de puny a sobre la taula.
I respecte al tema de la 50ena Cantada d’Havaneres de Calella, jo crec que amb això
sí que coincidim, no tant amb el senyor Girbal, però des de la perspectiva que tenim
nosaltres i que de fet, compartim amb molta gent, de què és probablement
l’esdeveniment de cultura popular de Catalunya amb més impacte, nosaltres creiem
que és important aprofitar aquesta efemèride per continuar desenvolupant aquesta
marca per millorar l’impacte econòmic que això té i evidentment tenim preparat tot un
Pla d’accions que avarcarà des de la primavera de 2016 fins el juliol de 2017, que a
més a més aquestes accions agafaran diferents àmbits, tant el cultural, el musical, el
turístic, el gastronòmic, com l’educatiu o el mariner, i que a més a més, sobretot, amb
aquest objectiu que deia al principi, buscar aquest impacte econòmic, millorar aquest
posicionament de la marca i també, evidentment dinamitzar el mon de l’havanera.
Pensem fer-ho amb dos criteris bàsics, un seria el de l’excepcionalitat, esperem que
aquest, a més a més volem que aquest sigui un any que passin coses molt
excepcionals i que això serveixi per portar molta gent, però també el de la
perdurabilitat, esperem i és el que farem, que amb aquestes diferents actuacions que
portarem a terme durant aquest any i mig, que hi hagi moltes coses que ens perdurin i
que per tant serveixin per un futur.
- senyor Girbal: Senyor alcalde, m’alegra molt que de tant en tant, molt sovint, ja és la
segona vegada que recorda el meu passat al govern, fa vint anys, ara mateix farà vint
anys, però només una matisació, li recordo que aquest govern que vostè, com que tira
de moviola i vostè és clar, tant al passat, vostè té un membre en el seu govern que
llavors estava amb pacte al govern amb Convergència i Unió, es recorda vostè d’Acció
Municipal de Catalunya?, sap qui era la Presidenta?, la senyora Margarita Mauri. Es
recorda del senyor Reguant?, aquest senyor junt amb nosaltres aprovàvem aquests
augments d’impostos tant generosos que vostè està denunciant aquí. Recordi que a la
seva llista hi va un membre que recolzava aquests pressupostos.
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- senyor Piferrer: Hem continuat sense veure el model de poble. Vostè ha volgut parlar
del Pla i ha parlat del que li interessava del Pla. Nosaltres hem dit que era carregós, no
que hi estiguéssim en contra, varem dir que era carregós, a més teníem a la regidora
aquí, jo també hi vaig col.laborar a nivell personal, però a dins del nostre grup en
varem estar parlat i treballant tos a dins del grup i el trobàvem carregós, és l’única
cosa que he dit, no vol dir que hi estiguéssim en contra. Diu que el 75% està fet, molts
dels punts que hi havia en aquest Pla ja estafen fets abans, ja es feien abans, si vol el
dia que fem el resum, després com a regidor, ja els hi cantaré totes aquestes coses
que hi havia, com a mínim en el que a mi m’afectava més a nivell personal, en diré
només una, no hi ha el senyor Vencells perquè parla d’esports, però en diré una, es
parla allà dels jocs escolars, i escolti’m, portem més de trenta anys fent jocs escolars,
algun dia els hi haurem de donar un recordatori a Esports. Aquest és un exemple, però
en l’apartat d’educació n’hi havia molts d’aquests exemples d’activitats que ja es feien i
que es varen posar allà, que era molt fàcil. Llavors vostè m’ha contestat el que li ha
contingut, i deu voler dir que el que no m’ha contestat és que tenim raó.
Ciutat Educadora, jo li dic que s’ha rebaixat una partida però segur que hi ha una
explicació lògica que està augmentat en un altre lloc, jo li he dit això, segur que hi ha
una explicació lògica, no he criticat que hi hagués una reducció a la partida de Ciutat
Educadora, el que he criticar és que en el Pla d’Actuació diu que l’any 2016 s’havia de
fer una renovació i no hi és, vostè no contesta.
Li parlo del Fraternal i li parlo d’Arts i Oficis, vostè només parla del Fraternal, d’Arts i
Oficis no en parla. De la Pista d’Atletisme, 70.000 euros i d’aquí a dos anys l’hauran de
tornar a fer tota nova, i aquests 70.000 euros no hauran servit per res. A veure, costa
perquè estàs a l’oposició, no tens tota la informació, nosaltres, així d’entrada ens
sobta, potser ens hauria agradat més fer la intervenció ara, però nosaltres en aquests
moments veus aquestes partides una mica així. No he dit que la partida d’havaneres
és el que m’agradava més del pressupost, he dit, una mica en contrapartida del que
havia dit el company de Ciutadans, que nosaltres estàvem a favor d’aquesta partida de
les Havaneres.
En Mediació vostè ha parlat d’una cosa de mediació mercantil. No sé si s’ho ha llegit,
suposo que sí perquè ho ha firmat vostè, però si hem de fer campanyes cíviques,
Mediació també hi té alguna cosa a veure, els agents cívics també hi tenen alguna
cosa a veure amb això. Que ens ajudin, que no tornin a sortir amb cartes com
aquestes, que anem d’una cosa que ja vàrem portar a aquest Ple, que era el díptic de
les sancions, a una carta més dolça no pot ser.
I jo li he parlat de la recollida de rebuig, que crèiem que amb el nou contracte
d’escombraries no es reduiria el rebuig perquè la recollida selectiva no augmentaria,
vostè no m’ha contestat, això deu voler dir que tinc raó.
No he entès perquè només ha contestat el senyor Gómez, he parlat de coses
d’Educació i coses de Cultura i els altres regidors no han intervingut, i el senyor
Gómez ens ha llegit la carta de l’IPEP, que no sé ben bé a que venia, hem estat
comentat, hem dit que hi havia coses de l’IPEP que ens costava molt d’entendre
perquè estem per davant d’un altre tipus de pressupost i no l’acabem de veure aquí.
Nosaltres només direm una cosa, el resultats no els veiem. Si no li agrada el cop de
puny a sobre la taula, li doni un altre nom, nosaltres hi estarem, però nosaltres no
veiem els canvis, i no veiem cap de les campanyes que representi un canvi significatiu
pel comerç de Palafrugell, no ho veiem, i quan el veurem li direm, però ara no el
veiem.
No entraré en el Mercat del Peix, perquè quan no saben que fer treuen el Mercat del
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Peix, i que vol que li digui jo ara, vagin al Mercat del Peix que és la nostra idea. Vostès
saben molt bé, no ho diuen aquí perquè no els interessa, quina va ser la problemàtica
del Mercat del Peix, però vagin al Mercat del Peix, a mi m’agrada, a vostè no li
agradarà, però no hi tenim cap mena de problema.
Sobre el comerç esperem veure els resultats, si els pressupostos que presentem
aquest any, quan arribem al final del 2016, el resultat es nota o no es nota en el
comerç de Palafrugell.
- senyor alcalde: Senyor Girbal, jo no és que hagi tirat de moviola, simplement vostè
ha fet un discurs, diu unes coses i jo li recordo el que vostè feina quan vostè
governava, no he dit res més, perquè vostè aquí el que ha fet ha sigut magnificar un
augment de l’1% com si fos la catarsi de l’Ajuntament, i li he dit el que passava quan
vostè governava i que jo en aquells moments estava a l’oposició, també ho recorda, no
sé perquè parla aquí de la regidora i del senyor Reguant, no té res a veure una cosa
amb l’altra perquè cadascú és responsable dels seus actes i de les seves votacions en
els plens que assisteix, en els que no hi som presents, per molt que siguin els partits
polítics, és com si a mi em volguessin imputar tot el que fa el meu partit, no, a mi em
tot cas m’imputin el que jo voto o deixo de votar. Penso que aquest discurs que vostè
ha fet, jo no vull tirar de moviola, simplement li he posat de manifest la seva
contradicció, políticament, evidentment, sense cap mena de res més.
El senyor Piferrer, bé, quan es fa una rèplica, a vegades tens el risc que et deixis cosa,
però que te les deixis no vol dir que donis la raó, en tot cas ara les concretaré, si m’he
deixat algunes coses, que és possible, no dic pas que no, el fet que no les digui no vol
dir que les comparteixi.
Quan jo dic que el Pla, el 2015 està executat al 75%. En aquest Pla, clar que hi ha
activitats que ja es venien fent, perquè el pla plantejava, anem a verificar i consolidar el
que s’està fent, que ha funcionat i anem, en tot cas, a incorporar-hi també coses
noves, però el que funcionava i s’estava fent, no està fora del Pla. He parlat
d’actuacions executades, i això ho podrem veure quan fem la comissió de seguiment
el mes de desembre. Ja he dit abans que ens faltes coses per executar, que si mirem
l’any 2016 veurem que hi ha coses que no estan totes planificades, clar que sí, per
això es fa la comissió de seguiment i per això es farà una revisió d’aquest Pla perquè
entenc que aquest és un document obert.
Ha tornat a parlar de Ciutat Educadora, és veritat que hi ha aquesta baixada, però
també és veritat que vostè ha de mirar que hi ha una partida addicional de 10.000
euros que parla d’associació de llibres, vull dir que ja es fa un esforç per implicar, vostè
voldria més recursos, és que vostè està molt bé aquí dient moltes coses però al final
s’han de posar els recursos sobre la taula, s’han de posar el que destinaria cadascú.
Vostè hi posaria més diners?, molt bé, aleshores ens explicaria d’on sortiria el
diferencial, perquè òbviament s’ha de finançar.
Vostè m’ha parlat del Fraternal, jo li he dit que el Fraternal és un Consorci i el que hem
de fer com a Ajuntament, com a part d’aquest Consorci, és intentar garantir que el
contracte que hi ha es pugui complir i que l’Ajuntament també compleixi les seves
obligacions, li he dit abans, del Fraternal no li puc dir res més, i a mi m’agradaria que
aquest desfase que tenim temporal de l’execució, ho puguem solucionar.
Arts i Oficis, suposo que es refereix al que era l,’antic Museu del Suro. De moment
hem fet una actuació de neteja interior, hem fet ja algunes actuacions de millora i
farem una cessió en precari a gent que fa bàsicament l’Aula de Teatre perquè ho
puguin utilitzar. Està clar que allà caldrà fer inversions molt important, sí, aquell edifici
vostè sap que s’ha de condicionar i que una part de superfície no es pot utilitzar, però
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clar, tenim tant edificis que estan en mal estat, que hem de prioritzar. Hem prioritzat
aquesta vegada Can Genís, l’any 2017 caldrà pensar en Arts i Oficis i també en els
Ametllers, tenim diversos edificis públics que caldrà posar-los a l’horitzó i caldrà
prioritzar-los perquè el recursos són els que són. Vostès potser haguessin tingut altres
prioritats, és possible, que en comptes de col.locar com a prioritat número u Can
Genís, haguessin col.locat Arts i Oficis, no dic pas que no, però aquest govern ha fet
aquesta opció.
Pista d’Atletisme, ja li he dit abans, la Pista d’Atletisme és d’aquelles instal.lacions
esportives que caldrà fer no més enllà del 2018, una actuació importantíssima. Serveis
tècnics han cregut que amb aquesta petita actuació es pot garantir l’ús correcte en
aquests dos anys, jo d’entrada no discrepo, però crec la Pista d’Atletisme caldrà
afrontar, igual que caldrà afrontar els vestidors del Gregal, caldrà afrontar unes millores
importants al Pavelló de Hoquei perquè la categoria que té s’ho mereix, som
conscients d’això, però tot això s’ha de prioritzar, tenim 3.100.000 euros per invertir, i el
govern ha fet aquestes opcions, que ja dic que segurament vostès en podrien fer unes
altres.
Mediació, ja ho he explicat, 45.000 euros més 15.000 euros, jo crec que es fa un
esforç, i ja dic que el resultat és molt bo i jo el convido perquè parli amb els mediadors
i les mediadores perquè li passin la memòria de la gran actuació que estan fent. La
carta aquesta, és una carta que jo he fet i que és dolça. El que buscava aquesta carta
és demanar col.laboració. Que hauria pogut ser més llarga, més curta, més
contundent, segur, però escolti és el format que jo vaig fer, i en tot cas, si a vostè no li
ha agradat, vostè segurament que l’hauria fet diferent. Pel que fa al díptic ja li vaig
donar la raó a vostè, ja sap que quan la té li dono i quan no la té, òbviament no li dono.
Ha parlat també del contracte d’escombraries, jo li demanaria que aquest contracte
que entra en vigor l’1 de desembre, primer mirem d’executar-lo i a veure com
evoluciona. Jo crec que després de tanta tramitació, el fet que el dia 1 de desembre
comenci a funcionar el contracte, ja és un gran èxit, i nosaltres, com a govern i tots,
com a Consistori, contents amb el que ens ha costat, per tant anem a gestionar el
contracte i a veure si aquesta previsió de cànon pot anar a la baixa, anem a veure si
realment la gestió d’això ho permet.
Penso que ara no m’he deixat res del que vostè m’ha parlat. No vull entrar en el tema
del Mercat del Peix, cadascú sap el que va fer, el problema no és si el Mercat del Peix
està be o no està bé, que a mi m’agrada com està, és la gestió que es va fer per
aconseguir això. Aquí podem discrepar i ja està, però no toquem més el peix. Ho dic
per la resposta que vostè ha fet al regidor, suposo que ell es referia a La Fanga i de
totes maneres vostè ha de reconèixer que això va costar diners a l’Ajuntament, jo sé
que l’Ajuntament els ha pagat, en qualsevol cas això sí que és una realitat.

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

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