ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
PALAFRUGELL DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015

DE

L'AJUNTAMENT

DE

Núm.: PLE2015/17
Dia i hora: 24/11/2015 19:30:00
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
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
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
A la Sala de plens de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Ordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
Assumptes
A) PART 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
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3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació.4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrat i de
procurador dels tribunals. b) Nomenament per comparèixer i personar-se l’Ajuntament
davant de jutjats. 5.- SENTÈNCIA.- Coneixement.6.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA,
SOL.LICITADA PEL SENYOR DIDAC MARTINEZ RODRIGUEZ.- Aprovació.7.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA,
SOL•LICITADA PEL SENYOR PERE BATLLE DEL MOLINO.- Aprovació
8.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL TAXI.- Aprovació definitiva.9.MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CONSISTENT
EN
CRÈDIT
EXTRAORDINARI MITJANÇANT BAIXES PER ANUL·LACIÓ. Aprovació inicial
A.2) Assumptes de la comissió informativa d'urbanisme, obres, serveis, medi
ambient i habitatge
10.- SENTÈNCIES URBANISME. Coneixement.11.- EXPEDIENT CORRESPONENT A L’ATERMENAMENT D’UNA FINCA DE
TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER DEL MONTGRÍ, A LA
URBANITZACIÓ AIGUA XELIDA, A TAMARIU, CONFRONTANT AMB LES FINQUES
AMB NÚMEROS 19, 21 I 23 DEL CARRER DEL MONTGRÍ. Aprovació.
12.PROJECTE DE REGULARITZACIÓ DE FINQUES DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PAU b4.11, CAMÍ DE RONDA A EL GOLFET, A CALELLA. Aprovació
definitiva.13.- PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PAU a2.6, CARRERS TORDERA – EL SALVADOR, A TAMARIU.
Aprovació definitiva.14.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU a2.6, CARRERS TORDERA – EL SALVADOR, A TAMARIU. Aprovació
definitiva.15.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU 4.8 a/b, CARRER
CHOPITEA – AVINGUDA ANTONI J. ROVIRA, A CALELLA. Aprovació inicial.16.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL PMU 4.8 a/b,
CARRER CHOPITEA – AVINGUDA ANTONI J. ROVIRA, A CALELLA, I TEXT
REFÓS. Aprovació inicial.17.- EXPROPIACIÓ DE SEIXANTA-QUATRE METRES AMB TRENTA-CINC
DECÍMETRES QUADRATS DE TERRENY CORRESPONENT A LA FINCA SITUADA
AL CARRER DE PERE PASCUET NÚMERO 2, A LLAFRANC, TERME MUNICIPAL
DE PALAFRUGELL. a) Relació de propietaris, béns i drets afectats. Aprovació
definitiva. b) Tràmit d’avinença.B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENTESA PER PALAFRUGELL, PER
L'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA.19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, PER REALITZAR UN PROGRAMA DE MILLORA EN LA RECOLLIDA
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D’ESCOMBRARIES
21.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, EN DEFENSA DE LA REBAIXA
DE L'IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT
I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL
ASSESSORIA JURÍDICA
22.- INFORMES.23.- PRECS I PREGUNTES.Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en 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 2015/15 Ordinària 27/10/2015
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 21 d’octubre i el 19 de novembre de 2015, número en
ordre correlatiu creixent de la 2493/2015 a la 2775/2015.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
3.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació.Relació de fets:
Vist el contingut de la Resolució de l’Alcaldia número 2577/2015, de data 30 d’octubre
de 2015, que transcrita textualment indica:
“Vist que en data 22 de juliol de 2015 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en el
recurs ordinari 262/2012, interposat per BP OIL ESPAÑA, SAU contra l’acord del Ple
de data 31 de juliol de 2012, d’aprovació definitiva del PMU 1.1 “Plaça Mil·lenari”, a
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Palafrugell, la qual estima el recurs contenciós administratiu ordinari interposat per BP
OIL ESPAÑA, SL, i declara la nul·litat de ple dret tant del Pla de millora urbana com
dels acords municipals pels quals es va aprovar aquest.
Atès que la sentència fonamenta l’estimació del recurs ordinari, en el fet que el pla de
millora urbana impugnat desenvolupava les previsions que el POUM de Palafrugell
aprovat definitivament l’any 2006 havia establert en aquest sector, i donat que el
POUM aprovat definitivament l’any 2006, va ser declarat nul de ple dret per sentència
dictada per aquest mateix tribunal en data 30 de setembre de 2011, en el recurs
ordinari 111/2008, confirmada posteriorment en el recurs de cassació número
747/2012, aquesta nul·litat afecta també al planejament derivat del mateix.
Atès que consta també interposat un recurs contenciós administratiu per la mercantil
PROPERLY, S.L. amb número de recurs ordinari 47/2013, tramitat davant la mateixa
Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra el mateix acord
del Ple de data 31 de juliol de 2012, que va aprovar definitivament el Text Refós del
PMU 1.1 “Plaça Mil·lenari”, procediment judicial que actualment es troba pendent de
votació i sentència assenyalat pel dia 22 de desembre de 2015.
Atès que davant del Jutjat Contenciós Administratiu numero 3 de Girona consta
interposat també recurs ordinari 7/2014, contra l’acord del Ple de data 25 de juny de
2013, pel qual es va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del sector
PMU 1.1 “Plaça Mil·lenari”, i indirectament contra l’acord del Ple de data 31 de juliol de
2012, que va aprovar definitivament el Text Refós del PMU 1.1 “Plaça Mil·lenari”, i
contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 2 d’octubre
de 2006 i 21 de desembre de 2006, pels quals es va aprovar definitivament el POUM
de Palafrugell, trobant-se actualment aquest procediment judicial suspès mentre no
recaigui sentència en el recurs ordinari 47/2013 tramitat davant del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Atès que davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona es troba en
tramitació el recurs ordinari número 49/2014, interposat contra l’acord del Ple de data
25 de juny de 2013, pel qual s’aprova definitivament el Projecte d’urbanització del
sector PMU 1.1 “Plaça Mil·lenari”, i indirectament contra l’acord del Ple de data 31 de
juliol de 2012, que va aprovar definitivament el Text Refós del PMU 1.1 “Plaça
Mil·lenari”, i contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data
2 d’octubre de 2006 i 21 de desembre de 2006, pels quals es va aprovar
definitivament el POUM de Palafrugell, trobant-se actualment aquest procediment en
suspensió mentre no es dicti sentència en el recurs ordinari 47/2013 tramitat davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que la sentència dictada en data 22 de juliol de 2015 per la Secció Tercera de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
recurs ordinari 262/2012, no consta fins a la data que s’hagi interposat recurs, i que la
mateixa incideix en la resta de procediments judicials existents abans esmentats.
Atès l’informe emès en data 14 de setembre de 2015 per l’assessora jurídica
municipal.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC:
Primer.- Donar-se per assabentat l’Ajuntament de Palafrugell de la sentència dictada
per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el recurs ordinari 262/2012, de data 22 de juliol de 2015, per
la qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per BP OIL ESPAÑA,
SAU, i declara nul de ple dret el Pla de Millora Urbana PMU 1.1 “Plaça Mil·lenari” i els
acords municipals que van aprovar el Pla esmentat.
Segon.- Ordenar i procedir a la publicació de la part dispositiva d’aquesta sentència al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada aquesta sigui declarada ferma
pel Tribunal.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta resolució a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona als efectes oportuns.
Quart.- Comunicar la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes que siguin
oportuns, als procediments judicials que es tramiten amb número de recurs ordinari
7/2014 davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 3, i amb número 49/2014
davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona.
Cinquè.- Portar aquesta resolució a la propera sessió plenària per a la seva
ratificació.”
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar l’esmentada resolució.

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

4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament de lletrat i de
procurador dels tribunals. b) Nomenament per comparèixer i personar-se
l’Ajuntament davant de jutjats. PLE2015/17 de 24 de novembre de 2015
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Relació de fets:
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2564/2015 de data 29 d’octubre de 2015, per
la qual es va nomenar al procurador dels tribunals senyor Jesús Sanz López i al lletrat,
adscrit al Col·legi de Girona, senyor Narcís Pérez Moratones, el primer per representar
i el segon per defensar aquest Ajuntament davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’objecte d’interposar
recurs contenciós administratiu contra l’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat
Portuària de Barcelona pres en sessió celebrada el 23 de setembre de 2015, que va
acordar desestimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament de Palafrugell
contra la Resolució dictada pel President de l’Autoritat Portuària de Barcelona en data
31 de juliol de 2015, expedient 140/2015, que va declarar que l’Ajuntament de
Palafrugell havia comès les infraccions tipificades als apartats a i d de l’article 306.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, i va sancionar aquestes
infraccions amb una multa de vint mil euros.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar l’esmentada resolució.

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

5.- SENTÈNCIA. 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 d’apel·lació número
144/2015 interposat pel senyor Josep Cruz Plaja, contra la interlocutòria dictada en
data 22 d’octubre de 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, en
el procediment ordinari número 89/2014, per la qual es va desestimar l’adopció de
mesura cautelar de suspensió de l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Palafrugell de data 23 de desembre de 2013 que va requerir al recurrent per tal que
procedís a fer efectiva l’aportació pendent del conveni urbanístic referent al polígon
d’actuació PA-1.8 Carrer Torres Jonama-Plaça Onze de setembre i va desestimar la
devolució d’ingressos corresponent al primer pagament del conveni, per la qual
s’estima el recurs d’apel·lació interposat per la part apel·lant, revoca la Interlocutòria
dictada en data 22 d’octubre de 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de
Girona i adopta la mesura cautelar de suspensió dels acords impugnats.
PLE2015/17 de 24 de novembre de 2015

6

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 la proposta per unanimitat sense esmenes.

6.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA,
SOL.LICITADA PEL SENYOR DIDAC MARTINEZ RODRIGUEZ.- Aprovació.Relació de fets:
El senyor Dídac Martínez Rodríguez, 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 monitor de la disciplina ciclo indor (spinning).

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.
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 Dídac Martínez Rodríguez a realitzar les
següents activitats privades:
-

Tasques de monitor de la disciplina ciclo indor (spinning)..

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
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funcionari establerts per part dels comandaments de la Policia Local de l’Ajuntament.
Segon.- Notificar aquest acord al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

7.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA,
SOL•LICITADA PEL SENYOR PERE BATLLE DEL MOLINO.- Aprovació
Relació de fets:
El senyor Pere Batlle del Molino, 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 docència a altres administracions i sindicats.

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’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, que estableix les activitats
exceptuades del règim d'incompatibilitats en el seu apartat b), 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
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sol·licitud de l’interessat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Autoritzar al treballador senyor Pere Batlle del Molino a realitzar les següents
activitats privades:
-

Tasques de docència a altres administracions i sindicats.

Aquesta autorització està subjecte al compliment dels requisits establerts en la
legislació vigent en matèria d'incompatibilitats i a les següents particularitats:
Tasques de docència a altres administracions i sindicats. 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.
Segon.- Notificar aquest acord al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l'apartat de transparència de
la seu electrònica, en compliment de l'article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

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

8.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL TAXI.- Aprovació definitiva.Relació de fets:
Atès que el Ple de l'Ajuntament del dia 29 de setembre de 2015, va aprovar inicialment
la modificació del Reglament del Taxi de Palafrugell.
Atès que l'esmentat acord s'ha sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la
Província número 196, de 9 d’octubre de 2015, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 6974, de 13 d’octubre de 2015 i a la seu electrònica de l’Ajuntament
de Palafrugell.
Atès que dins el termini legal conferit per realitzar al·legacions, no se n'han presentat.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels articles 28 i 31, i suprimir la norma
complementària II del reglament del Taxi de Palafrugell, que quedarien redactats com
segueix:
Article 28. Elements obligatoris en els taxis
1) Els taxis de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament estaran equipats per a la
prestació del servei amb els elements obligatoris següents:
a) Sistema de climatització o d’aire condicionat i calefacció en condicions de
funcionament.
b) Aparell taxímetre homologat i acceptat per a la seva utilització en el servei de taxi.
Els taxímetres seran de tarifes múltiples i hauran de complir amb les condicions
d’instal·lació, ubicació i funcionament que es determinaran mitjançant norma
complementària.
c) Mòdul lluminós extern repetidor de tarifes homologat i acceptat per a la seva
utilització en el servei de taxi. Els mòduls externs hauran de complir les condicions
d’instal·lació, ubicació i funcionament que es determinaran mitjançant norma
complementària. Reglament del taxi de l’Ajuntament de Palafrugell
d) Emblema oficial de l'Ajuntament de Palafrugell a les dues portes del davant, d'acord
amb la figura que apareix a l'annex del Reglament.
e) Qualsevol altre element que es consideri necessari per a garantir la seguretat, previ
informe del Consell Català del Taxi
2) La instal·lació i la connexió al taxímetre, el mòdul extern i la impressora hauran
d’estar degudament precintades segons la normativa vigent. Així mateix, el taxímetre
estarà degudament comprovat i verificat pels serveis del departament competent en
matèria de metrologia de la Generalitat de Catalunya.
Article 31. Publicitat
La publicitat restarà subjecta, a més del que disposa aquest Reglament i les seves
normes complementàries, a la normativa sobre seguretat vial i, a allò establert per la
Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya. En
qualsevol cas no seran d’aplicació als vehicles taxi les prohibicions i restriccions
establertes a l’article 20 de l’Ordenança de Publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
La col·locació de publicitat, anuncis, adhesius, indicacions o pintura diferent dels
permesos haurà d’ésser prèviament autoritzada. L’autorització per col·locar publicitat
tindrà vigència d’un any natural ( finalitzant en tot cas el 31 de desembre de cada any).
Una vegada atorgada l’autorització, el titular de la llicència haurà de comunicar les
campanyes publicitàries que es realitzin. Dins el termini de 20 dies des de la
comunicació, l’ajuntament es podrà oposar a la instal·lació de la campanya si
incompleix les condicions en relació al seu contingut que es determinen en l’apartat
següent.
Els continguts admesos de la publicitat en els vehicles taxi serà la següent:
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1. Els anuncis exhibits no aniran en contra o causaran desprestigi a institucions,
organismes, països o persones, ni atemptaran contra la moral o els bons costums
admeses socialment en el país.
2. No podran realitzar publicitat de cap partit, coalició, federació, grup o formació
política o sindical, llevat del període de duració de les campanyes electorals en que
aquesta mena de publicitat es realitzarà conforme a la normativa establerta a la
legislació electoral
El titular de la llicència haurà de retirar a requeriment de l'ajuntament les campanyes
publicitàries que incorrin en les situacions anteriors pel seu contingut o pel seu
disseny.
La publicitat exterior podrà anar col·locada a les dues portes del darrere dels vehicles.
El material serà vinil o similar i amb una mesura màxima de: 60x45 cm.
La publicitat interior s'ajustarà a la normativa sobre publicitat i no podrà ocasionar perill
als passatgers ni limitar-ne la seva comfortabilitat. Tampoc podrà limitar-se la visibilitat
del conductor ni limitar o impedir la perfecte visió del taxímetre per les persones
usuàries. En cas d’utilitzar suports publicitaris fixes en el vehicle hauran d'estar
degudament homologats pel departament competent de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Publicar aquest acord i el text íntegre del Reglament, al Butlletí Oficial de la
Província i a la seu electrònica, i realitzar anunci indicatiu al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

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

9.MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
CONSISTENT
EN
CRÈDIT
EXTRAORDINARI MITJANÇANT BAIXES PER ANUL·LACIÓ. Aprovació inicial
Relació de fets:
Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació
pressupostària consistent en crèdits extraordinaris mitjançant baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 13 de novembre de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària, consistent en consistent en
PLE2015/17 de 24 de novembre de 2015

11

suplement de crèdit i crèdit extraordinari mitjançant baixes per anul·lació, que s’indica
a continuació:
Crèdit extraordinari
Org. Fun. Eco.

Descripció

Crèdits
inicials

Inversió senyalització
1330 63202 vertical Policia Local
0,00
Inversions
Millores
energètiques
4250 62701 instal·lacions esportives 0,00
TOTAL

81

62

Suplement

Crèdit total

33.454,78

33.454,78

23.979,16
57.433,94

23.979,16
57.433,94

Baixa

Crèdit total

33.454,78

118.339,67

23.979,16
57.433,94

0,00

Fons de finançament: baixes per anul·lació
Org. Fun. Eco.
71.

62

Descripció

Crèdits
inicials

Execució
Pla
1500 63202 senyalització
151.794,45
Millores
energètiques
piscina
instal·lació
4250 62700 deshumectadora
23.979,16
TOTAL

Segon.- Modificar la destinació dels següents recursos de caràcter afectat a les
inversions:
- Situació inicial:
Superàvit per IFS
Préstec
(Romanent
2009
tresoreria)
33.454,78 0,00

Org. Fun. Eco. Descripció
71
1500 63202 Execució Pla senyalització
Millores energètiques piscina
62
4250 62700 instal·lació deshumectadora
0,00
23.979,16
TOTAL
33.454,78 23.979,16
- Situació final:

Org. Fun. Eco.
81
62

Préstec
2009

Descripció
Inversió senyalització vertical
1330 63202 Policia Local
33.454,78
Inversions Millores energètiques
4250 62701 instal·lacions esportives
0,00
TOTAL
33.454,78

PLE2015/17 de 24 de novembre de 2015

Superàvit per IFS
(Romanent
tresoreria)
0,00
23.979,16
23.979,16
12

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

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

A.2) Assumptes de la comissió informativa d'urbanisme, obres, serveis, medi
ambient i habitatge
10.- SENTÈNCIES URBANISME. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació
número 49/2012 interposat pel senyor Jorge de Camps Subirats, contra la sentència
dictada en data 24 de novembre de 2011 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1
de Girona, en el procediment ordinari número 355/2010, contra l’acord de Ple de data
23 de desembre de 2009, confirmat en tràmit de recurs de reposició en data 25 de
març de 2010, que havia aprovat definitivament l’inventari de camins municipals de
Palafrugell, per la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat contra la
sentència dictada en primera instància, que queda confirmada íntegrament.
Atesa la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació número
261/2012 interposat per l’Ajuntament de Palafrugell contra la sentència dictada en data
19 de juny de 2012 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, que
estimava el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Norbert Francis
Quiles, i declarava la nul·litat de ple dret dels actes impugnats ordenant a l’ajuntament
de Palafrugell que iniciés un procediment de protecció de la legalitat urbanística per a
restaurar la parcel·la de sòl no urbanitzable alterada per l’obertura de camins per part
de Kim’s Càmping, SL, per la qual s’estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat
per l’ajuntament de Palafrugell, contra la sentència dictada en primera instància,
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únicament en el sentit de limitar la imposició de costes a l’ajuntament, i confirma la
nul·litat de ple dret, declarada ja en la sentència dictada en primera instància, de les
resolucions que es varen recórrer per manca de competència municipal i per no haver
seguit el procediment legalment establert.
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 17 de novembre
de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de les esmentades sentències.

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

11.- EXPEDIENT CORRESPONENT A L’ATERMENAMENT D’UNA FINCA DE
TITULARITAT MUNICIPAL SITUADA AL CARRER DEL MONTGRÍ, A LA
URBANITZACIÓ AIGUA XELIDA, A TAMARIU, CONFRONTANT AMB LES
FINQUES AMB NÚMEROS 19, 21 I 23 DEL CARRER DEL MONTGRÍ. Aprovació.
Relació de fets:
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de gener de
2015, es va acordar aprovar instruir expedient per a practicar l’atermenament de la
finca situada al carrer del Montgrí, confrontant amb els números 19, 21 i 23 de
l’esmentat carrer amb la següent descripció:
Franja de terreny de forma sensiblement corba amb una superfície total de quatrecents setanta-tres metres amb cinquanta-dos decímetres quadrats (473,52 m2), i una
extensió perimetral de cent catorze metres amb vint-i-cinc decímetres (114,25 ml), part
de la qual concretament cent noranta-dos metres amb trenta-quatre decímetres
quadrats (192,34 m2) estan qualificats de vialitat pública, que forma part del carrer del
Montgrí i, part, concretament dos-cents vuitanta-un metres amb divuit decímetres
quadrats (281,18 m2) corresponen a sobrant de via pública. Llinda: al Nord, part, amb
finca propietat del senyor William David Wright i de la senyora Carol Patricia Wright;
part, amb finca propietat del senyor Miguel Gaspar Alba i de la senyora Raquel Gómez
de la Hermosa i, part, amb finca propietat del senyor José Martínez Grau i de la
senyora Clara Martín Sierra; al Sud, amb el traçat del carrer del Montgrí; a l’Est, amb
finca que cadastralment consta a nom del senyor Lewin Matthew John; i a l’Oest, amb
finca que cadastralment consta a nom de la senyora Maria de les Neus Corredor Mató.
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Atès que l’esmentat expedient fou sotmès a exposició pública pel termini legalment
establert, havent-se publicat un edicte al BOP número 33, de data 18 de febrer de
2015, i exposat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Palafrugell i finalment notificat a
tots els interessats.
Atès que d’acord amb el certificat emès per la Secretària accidental en data 14 d’agost
de 2015, durant el període d’informació pública en què va estar a exposició aquest
expedient, es va presentar un escrit per part del senyor William David Wright amb data
d’entrada 24 de juliol de 2015 i número de registre 9.674.
Atès el contingut de l’informe jurídic emès per la Secretària accidental en data 19
d’agost de 2015.
Atès el contingut de l’Acta d’atermenament efectuada en data 7 de setembre de 2015 i
els plànols de replanteig d’alineacions que s’hi adjunten.
Atès el contingut dels articles 139 i 142 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
Atès el contingut de l’article 52 d) de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni
de les administracions públiques.
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el contingut de l’informe de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Pla de Barris,
Obres Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient, emès en data 17 de novembre
de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’atermenament de la finca situada al carrer del Montgrí, a la
urbanització Aigua Xelida, a Tamariu, confrontant amb els números 19, 21 i 23 de
l’esmentat carrer, d’acord amb l’acta aixecada pel Secretari municipal en data 7 de
setembre de 2015 i els plànols que s’hi adjunten.
Segon.- Un cop que l’aprovació de l’atermenament sigui ferm es procedirà a
l’amollonament de la finca amb citació dels interessats.
Tercer.- Sol·licitar la inscripció al Registre de la Propietat de Palafrugell de
l’atermenament administratiu degudament aprovat, a la finca registral número 5.592,
inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 3039, llibre 628, foli 62, a
nom de l’Ajuntament de Palafrugell, de la qual en forma part la finca que s’ha
atermenat.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu
coneixement i als efectes oportuns, publicant un edicte al BOP per al coneixement
general.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

12.- PROJECTE DE REGULARITZACIÓ DE FINQUES DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PAU b4.11, CAMÍ DE RONDA A EL GOLFET, 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 regularització de finques del polígon d’actuació urbanística
PAU b4.11, Camí de Ronda a El Golfet, a Calella.
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, 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’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, no es va presentar cap
suggeriment ni al·legació.
Atès que en data 2 de novembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 13.752, la
senyora Natàlia Andrianova, en qualitat de representant de la societat Casa Calella,
SL, va presentar nous exemplars d’aquest projecte de regularització de finques,
donant compliment a les observacions recollides a l’acord d’aprovació inicial d’aquest
projecte de regularització de finques, document que també incorpora la signatura de la
propietat, tal com es requeria a l’acord d’aprovació inicial.
Atesos els informes emesos per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris,
obres públiques, serveis municipals i medi ambient, a les sessions respectives
celebrades el 20 d’octubre i el 17 de novembre de 2015.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 16 de
novembre de 2015, on manifesta que amb l’aportació de la nova documentació es
dóna compliment a les observacions recollides a l’acord d’aprovació inicial, pel que
considera que es pot aprovar definitivament aquest projecte de regularització de
finques en una propera sessió del Ple Municipal.
Atès el que disposa l’article 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 d’aquest Text refós, i l’article 166 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:
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Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de regularització de finques del polígon
d’actuació urbanística PAU b4.11, Camí de Ronda a El Golfet, a Calella, promogut per
la societat Casa Calella, SL, una vegada s’ha donat compliment a les observacions
recollides a l’acord d’aprovació inicial.
Segon.- Expedir la corresponent certificació per possibilitar la inscripció d’aquest
Projecte de regularització de finques al Registre de la Propietat de Palafrugell, una
vegada l’acord hagi adquirit fermesa en via administrativa, de conformitat amb el que
disposa l’article 166.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Tercer.- Supeditar l’eficàcia d’aquest acord d’aprovació definitiva a que per la societat
promotora es formalitzi aquest Projecte de regularització de finques al Registre de la
Propietat de Palafrugell
Quart.- Publicar un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i la seva
disposició a la pàgina web municipal, per a coneixement general d’aquesta aprovació
definitiva.
Cinquè.- Notificar aquest acord d’aprovació definitiva a la propietat i a l’equip tècnic
redactor.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que s'ha generat prou polèmica en relació a
l'impacte visual que s'ha pogut generar en aquest solar. El que s'està produint és una
modificació de la figura del planejament derivat que va desenvolupar el polígon
d'actuació urbanística per obtenir la cessió dels terrenys que havíem d'aconseguir per
passar el camí de ronda de la zona del Golfet, que inicialment i en els traçats previs de
tots els projectes de camins de ronda, passava pel darrer de la finca, a partir de la
seva tramitació i l'aprovació definitiva, quan això surt de la realitat i es dóna la llicència
a aquests senyors, un parell d'associacions ambientalistes del municipi ens fan arribar
la necessitat i la demanda de què aquest camí de ronda passava per la part de davant
de la finca, i a partir de què l'Ajuntament, juntament amb Costes i amb les mateixes
entitats ambientalistes dels municipis varen anar a veure in situ aquesta possibilitat,
veure la seva viabilitat i el compromís per part d'aquest equip de govern en l'anterior
mandat de buscar tots els mecanismes per aconseguir aquesta cessió per fer passar
el camí de ronda per allà, el que s'ha fet és, sense tocar els metres i els percentatges
de la parcel·la propietat del privat, el que s'ha fet és reduir la superfície de la primera
de les cessions per ampliar la superfície de la segona, i així obtenir les cessions pels
dos costats, per la part de davant i per la part de darrere. Això s'ha fet amb una
aprovació inicial, una exposició al públic i avui l'aprovació definitiva, s'ha fet mitjançant
aquest projecte de regularització de finques que és l'element que serveix per donar
coherència formal a aquest procés.
- senyor Palahí: A nosaltres això ens sembla un autèntic desgavell i una cosa feta molt
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malament, tot el conjunt, no només ara el fet de canviar el camí de ronda per darrere,
per davant i tal. Nosaltres creiem que, de la mateixa manera que ho vaig dir a la
comissió d'Urbanisme, la mateixa pregunta es fa aquí, la resposta ja la vàrem tenir.
Escolti, si avui s'hagués de donar permís per fer aquesta edificació, es podria donar?.
La resposta, després d'algun titubeig per part del tècnic municipal, va ser molt taxativa:
no. És a dir que el resultat del que hem fet allà és que ens han colat un gol però no per
tot l'escaire sinó perquè el porter se n'ha anat, és a dir, no ens n'hem donat ni compte.
Si l'estratègia d'algú per fer aquesta edificació hagués sigut de tenir una edificació allà
on la té, sense poder-la fer de manera absolutament legal, no hi hagués hagut millor
manera que fer-ho d'aquesta manera. Resulta que en un moment determinat, es
decideix l'Ajuntament o qui sigui, decideix que allà el camí de ronda s'acaba allà i l
farem passar per darrere una finca, a nosaltres ja no ens quadra massa que decidim
passar un camí de ronda per darrere una finca, els camins de ronda, normalment,
passen sempre per davant menys les finques ja existents que alguna vegada passen
per darrere. En aquest cas es va decidir passar-ho per darrere, no sé per quins motius
ni quines varen ser els motius per fer-ho, fins que això, l'Ajuntament, amb tota la seva
potència de localitzar coses, fins que ve alguna associació del poble i ens diu que el
camí de ronda passava per davant, hi havia uns corriols. Jo personalment, si no ho
recordo malament, al col·legi garbí que fèiem algun tipus de camins, aquests corriols
eren això, corriols. El s'havia d'haver fet en aquell moment, en comptes de donar
permís per fer aquesta casa, era fer-li fer la cessió per fer un camí de ronda per
davant. Ara li diem a aquest senyor que fabriqui els suports d'un camí de ronda a la
perpendicular d'un terreny que fa 85 graus de pendent. Quan ens varen explicar això a
la Comissió d'Urbanisme vaig veure la cara d'escepticisme dels tècnics, no de que es
pogués fer sinó de com ho farien, perquè ens varen explicar que allà hi havien de fer
una sèrie de pivotatges, de fer uns enclavaments i tal, amb una muntanya que és
certament inestable. La pregunta és, d'aquí un temps, qui es cuidarà d'aquestes
fixacions, l'Ajuntament, Costes?, qui se'n cuidarà?, perquè si al cap del temps aquí
passa un accident, nosaltres no volem ser responsables d'haver aprovat això.
Cadascun amb la seva consciència decidirà el que fa.
A part d'això, aquesta casa, aquesta edificació, hi tenim alguna cosa estranya, la
pregunta és: Compleix la piscina els requisits?, perquè aquesta piscina està alçada i
surt del límit de deu metres de la casa, i en aquest cas es consideraria una edificació
auxiliar, i aquesta piscina va modificar la construcció, el que es va presentar al pla de
millora, que estava al costat de la casa i ara està a davant, aquí hi ha hagut una
modificació, hi ha hagut una mica de canvi, aleshores a nosaltres això ens sembla molt
i molt malament i ho votarem en contra perquè no ho veiem clar, i a més a més, hem
de veure que aquesta gent facin el camí de ronda, el suport del camí de ronda. No li
donarem el vot a favor a una cosa que avui no es podria fer.
- senyor Rangel: M'agradaria, senyor Palahí que deixés les coses molt clares. Avui
estem portant una figura de tramitació formal que nom´s és canviar una cosa per una
altra, si vostè vol parlar de la llicència d'obres i vol parlar de la legalitat d'aquesta
llicència d'obres, de les regles que vostè posa dels deu metres de retranqueix, de si la
piscina està bé o no està bé, escolti, si vostè vol això té els serveis tècnics a la seva
disposició, jo tinc la total seguretat que la llicència d'obres està ben donada, sobretot
perquè la llicència d'obres i això a vostè ja se li va explicar molt clar, la llicència d'obres
es va donar abans de canviar el que és la delimitació de l'afectació dels termes i les
fites que Costes ens va fer canviar després d'haver-nos donat l'informe favorable.
També se li va explicar que aquesta llicència d'obres, si ara s'hagués de donar, no es
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donaria amb les mateixes característiques, per l'afectació que tindria la terrassa, no de
la piscina, de la terrassa, i en cas que aquest senyor hagi de canviar la seva casa, la
vulgui enderrocar i la vulgui tornar a fer, no la podria fer on la té ara, hauria de recular
aquests dos metres que són els afectats a la terrassa, i això em sembla que va quedar
prou clar, no li faci més punt a això.
Una altra cosa, i allà també es va dir, senyor Palahí, les llicències i m'agradaria que
tothom d'una vegada no entengués, les podem encertar o o les podem encertar amb
les condicions prèvies, i aquí em sembla que tant a la comissió, els tècnics com els
polítics, i en el plenari els polítics, ho han reconegut, potser no varem estar prou
amatents o no la vàrem encertar prou bé amb la interpretació de la llicència, però les
llicències són uns documents i uns exercicis reglats, reglats vol dir que venen donats
per una normativa, i escolti, aquests senyors han fet el retranqueix que els hi
correspon, tant per límit, encertat o no encertat, i coincidiré amb vostè que és un lloc
poc estable, és un espai complexe i és un espai que visualment té una afectació
estètica important, però des d'un punt de vista de llicència, compleix tots els aspectes
que ha de complir, i l'Ajuntament no li pot dir, si no hi ha una predisposició del privat,
no li pot dir que la casa la faci amagada allà darrere. La situació, desgraciadament és
aquesta, i amb aquesta situació, i vostès que tenen responsabilitat de govern, a,b
aquesta situació, potser, espero que tard, s'hi hauran de trobar amb algunes altres
llicències i també es trobaran amb que aquest reglat d'aquest exercici, que és aquest
document, tenen aquestes situacions, i després no hi ha aquestes interpretacions de
dir, deu metres, no, en aquest sentor són set metres, l'afectació dels 14 metres de
l'afectació de la zona marítima terrestres són 14 metres, aquí i a Sant Pere Pescador.
Les situacions legalistes són les que hi ha, i en cadascun dels llocs són les que podem
fer i des d'aquí es dóna la llicència, i si vostès volen veure la llicència tenen tota la
documentació i tot l'expedient a la seva disposició i si la volen analitzar fil per randa
també, i tinc claríssim que en aquest casa, des que a l'any 2003, jo més o menys hi he
estat en el govern i en l'oposició, coneixent als tècnics de la casa, no hi ha hagut cap
aspecte dubtós de donar una llicència, i per tant, si ens hi hem vist abocats a aquest,
com a mínim deslligui la voluntarietat de donar si hi ha hagut algun error.
El que fa als camins de ronda, escolti, els camins de ronda, si hi ha hagut algú que no
hi ha intervingut gaire en els camins de ronda, i m'agradaria que hi hagués el seu
company el senyor Sabrià perquè en donaria fe i coneixement, si algú no hi ha
intervingut gaire en el traçat, tramitació i documentació dels camins de ronda, és
l'administració local, l'Ajuntament, i des que es va fer aquest document de projecte del
camí de ronda inicial, amb tot els passos que hi han hagut d'externalització del seu
traçat, amb totes les persones que se'ls hi ha passat aquesta documentació, portem
quinze anys que això està corrent i és vox populi per on passava aquest traçat per
entrar a la finca de Cap Roig, des de la zona del Golfet, i per tant, no ens vingui a
posar sobre la taula, com si l'Ajuntament hagués de ser qui decideix on passa i no
passa un camí de ronda, escolti, el camí de ronda estava així des de l'any 1999, i els
seus companys anteriors a l'equip de govern, han tingut aquests documents a sobre la
taula i torni a repetir, la mateixa oferta que els hi varem fer a la Comissió informativa, si
volen que portem tots els expedients dels camins de ronda i se'ls volen repassar un
per un , per veure si tenim alguna problemàtica d'aquestes de més, que torni a sortir,
que n'hi ha, en altres llocs, estem disposats a explicar-los-hi i a plantejar-los-hi, però
no ens posi aquest dubte aquí. Estic d'acord que tenen tota la raó, com els hi he dit,
amb la llicència, no amb la llicència sinó amb la intervenció d'aquesta llicència i amb
els resultats finalistes. També els hi varem dir que estem passant el pitjor dels
moments de la intervenció, en el moment que hi hagi les millores d'integració
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paisatgística que s'han d'incorporar a a quest projecte, esmorteirem una mica aquesta
imatge i aquesta situació, però d'aquí a venir-nos a posar aquesta pàtina de que ni els
camins de ronda estaven ben fets, que sembla que no ho hagin pogut fer millor
aquests senyors, sembla que aquí a la casa hem vist anar passant llicències i hem
xiulat cap a l'altre costat ..., m'agradaria que això quedés ben clar, i vostès, els hi
repeteixo, amb voluntat i responsabilitat de govern de cares al futur, si segueixen per
aquest camí tindran molts problemes si tenen aquesta possibilitat de governar de
cares al futur.
- senyor Palahí: Miri, un discurs molt macu, perfecte, però nosaltres, continuo dient el
mateix, no estarem amb una cosa que si hagués sigut l'estratègia feta per fer-ho així
no hagués sortit millor. Vostè ara ha dit que sembla que si nosaltres passàvem per allà
i no ens ho miràvem, miri, segurament en cap moment he atacat ni als polítics ni als
serveis tècnics, penso que han fet el que havien de fer o de la millor manera que han
sabut però sí que ho sembla, des de fora que passaven per allà i donaven d'aquella
manera, el que vostè ha dit no jo, una cosa és el que pugui haver passat i l'altra és el
que sembla que ha passat, i a nosaltres ens ho continua semblant, perquè en aquest
camí de ronda que ja hi era, miri escolti, si ara s'ha cedit per tornar a passar el camí de
ronda per davant, és perquè hi ha hagut una o dues entitats municipalistes que els hi
ha dit que això passava per davant, aquestes entitats supleixen la seva falta de
recursos amb molta falta de voluntat, probablement a la inversa del que ha passat a
l'Ajuntament, però no diré res més d'això, aquesta gent ho han solucionat i ho han
soluciona a la seva manera i ens ho han posat a sobre la taula i ens han dit a tota
l'ajuntament que no ens ho miràvem bé, perquè a ells potser sí que els hi sembla que
nosaltres passem per allà d'aquella manera o que anem de sobrats i no ens ho
estudiem bé, perquè la dona del Cèsar no solament ha de ser pura, ho ha de semblar,
aquí també, i nosaltres, ja li he dit abans que l'estratègia, si això hagués sigut una
estratègia per aconseguir una edificació no correcta, no hi havia millor manera de ferho, i nosaltres no hi podrem ésser. Ja sé que soc repetitiu però vostè també s'ha
repetit tantes vegades, no em vulgui fer canviar de parer quan realment el que sembla
és això.
- senyor Rangel: No el vull fer canviar de parer senyor Palahí, però constantment
m'està repetint el mateix. Jo li estic dient que el camí de ronda estava dissenyat i
grafiat allà des de la modificació cartogràfica de l'any 1999, des dels projectes que es
varen fer i es varen anar executant per part del Ministerio i a l'any 2000 l'acord que es
va fer, i des de l'any 2004 els senyors de les entitats ecologistes que ho varen anar a
veure, han tingut de la mà d'aquest regidor les còpies de tot el traçat del camí de ronda
de l'àmbit de Palafrugell, i això, aquells dos senyors que hi ha allà al darrere ho poden
corroborar, i per tant, no ens vinguin a dir que allà hi passava el camí de ronda,
escolti'm, segurament hi devia passar quan vostè era petit i quan el senyor Piferrer hi
passava, jo no hi havia passat mai, ho sento, i quan el pare del senyor Piferrer i el
senyor Piferrer passaven per allà davant, que és el que ens varen explicar, però
l'Ajuntament no en tenia constància i no va ser fins el moment que es va produir
l'enderroc de la casa antiga que hi havia allà, que es va poder entrar allà dins, es va
veure i es va detectar que semblava molt clar que en aquella terrassa i a partir
d'aquella terrassa es produia aquest corriol i aquesta efectivitat, i això és el que hem
reconegut des del primer dia i des del primer dia ho hem dit i definit, el que passa és
que mentrestant, es va produir un procés que era la cessió al polígon d'actuació
urbanística, la cessió per passar per darrera, que era el que estava grafiat, i
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mentrestant es va produir la llicència d'enderroc i la d'obres, i aquesta situació va ser la
que va permetre,posteriori, que es produïssin totes aquestes situacions, i el resultat no
ha estat encertat, li hem reconegut quaranta vegades, i no hi ha donar-li més voltes,
senzillament el que estem intentat és fer el que es va pactar amb les associacions
ecologistes de buscar i trobar la solució perquè el camí de ronda passés per un lloc on
factiblement semblava que era possible anar repetint que ni lo agrada, que no li agrada
i que no vol tenir responsabilitat, molt bé, és la seva postura política i entenc
perfectament que sigui el seu sentit de votació, però estem parlant d'aconseguir el
terreny per passar per davant, no estem pas parlant d'una anàlisi de la llicència ni
estem parlant dels resultats de l'habitatge.

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

13.- PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA PAU a2.6, CARRERS TORDERA – EL SALVADOR, A TAMARIU.
Aprovació definitiva.Relació de fets:
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 28 d’abril de 2015, va aprovar
inicialment el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística PAU a2.6,
carrers Tordera – El Salvador, a Tamariu, promogut pel senyor Adrià Felip Campistol i
per la senyora Maria Ordis Trulls, que actuen en nom propi i en representació de les
societats Buasir, SA i Promocions Tamariu, SA, supeditant la continuació del tràmit
d’aprovació a la supressió de la referència al concepte “voluntària“ d’aquest projecte
de reparcel·lació, substituint les parts del document on s’inclogui, i a l’aprovació
definitiva d’aquest projecte de reparcel·lació, simultània a l’aprovació definitiva del
projecte d’urbanització d’aquest àmbit.
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 el Projecte de reparcel·lació
del polígon d’actuació urbanística PAU a2.6, carrers Tordera – El Salvador, a Tamariu,
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 16 de juliol de 2015, amb registre d’entrada núm.9.275, el senyor
Adrià Felip Campistol, en nom propi i en representació de les societats Buasir, SA i
Promocions Tamariu, SA, va presentar nova documentació esmenada d’aquest
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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 16 de
novembre de 2015, on manifesta que, després d’examinar la nova documentació
presentada, es considera correcta, pel que es pot aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació a la propera sessió del Ple Municipal, on també es preveu aprovar
definitivament el projecte d’urbanització d’aquest mateix polígon, amb la qual cosa es
dóna compliment al que es recollia a l’acord d’aprovació inicial del projecte de
reparcel·lació, en el sentit que l’aprovació definitiva del mateix es podia portar a terme
en la mateixa sessió en que s’aprovés definitivament el projecte d’urbanització del citat
àmbit.
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 17 de novembre
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; els
articles 125 i 131 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme; l’article 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article
21.1.j) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la
Llei 567/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del govern local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació
urbanística PAU a2.6, carrers Tordera – El Salvador, a Tamariu, promogut pel senyor
Adrià Felip Campistol i per la senyora Mariona Ordis Trulls, que actuen en nom propi i
en representació de les societats Buasir, SA i Promocions Tamariu, SA.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Adrià Felip Campistol, a la senyora Mariona
Ordis Trulls, i a les societats Buasir, SA i Promocions Tamariu, SA.
Tercer.- Expedir la corresponent certificació en relació a la tramitació d’aquest projecte
de reparcel·lació per possibilitar la seva inscripció al Registre de la Propietat de
Palafrugell.
Quart.- Supeditar l’eficàcia d’aquest acord d’aprovació definitiva a que pels promotors
d'aquest projecte de reparcel·lació es formalitzi la mateixa en escriptura pública, tot
requerint-los a que presentin 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 definitiva.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que es farà conjuntament el debat dels punts 13 i
14 de l'ordre del dia. Estem parlant del projecte de reparcel.lació d'un sector a Tamariu,
tant la reparcel.lació com l projecte d'urbanització, és el sector del carrer Tordera i el
carrer Salvador, és un sector desenvolupat amb la seva urbanització i la seva
reparcel.lació amb l'anterior planejament, abans de l'anterior planejament, perquè el
projecte d'urbanització i el vial estaven oberts d'abans de l'anterior planejament,
producte d'una variació tant pel que fa a les característiques del sostre com pel que fa
a les tipologies d'edificabilitat i dels usos que es donaven a aquest sector, per tant,
donat que inicialment es va planteja que allà on es localitzava un petit hotel de petit
format a la pujada del carrer Tordera des de la riera, hi havia passa pendent com per
poder executar i l'impacte visual que es podia produir era significatiu, el que es va fer
va ser redistribuir aquesta situació, i que aquesta distribució d'aquesta nova situació, el
planejament va proposta un sector i aquest sector ha generat que tant la reparcel.lació
com el projecte d'urbanització hagin de patir certes petites modificacions. Pel que fa a
la reparcel.lació es va aprovar inicialment crec que el mes de maig o juny, no hi ha
hagut cap al.legació i per tant avui ho portaríem a aprovació definitiva i pel que fa al
projecte d'urbanització, un cop la reparcel.lació estigui aprovada aquest projecte
d'urbanització ja pot tenir també la seva aprovació definitiva. En relació als canvis que
s'han produït, petites intervencions pel que fa a la urbanització d'una vialitat d'unes
escales que arriben fins a baix a la part més baixa de Tamariu i petites modificacions
per la distribucions dels habitatges, que en un dels espais era plurifamiliar i ara passen
a ser unifamiliars, i per l'altre costat per aportacions que ha fet el senyor Palahí, que a
la Comissió de Patrimoni, a l'aprovació inicial, ens va plantejar la possibilitat que com
que les voreres en el seu moment eren molt estretes i a més a més hi havia unes
faroles que estaven posades al mig la vorera amb certes dificultats d'accessibilitat. Tot i
estar una mica forçat per la localització de l'espai en el que s'està treballant en aquests
moments, és per un costat ampliar la vorera per la part de darrere, on és possible, per
l'altre costat incrementar la il·luminació dels llocs on es fa la urbanització nova i per
l'altre costat, en els llocs més complicats, després d'una anàlisi una mica acurat amb
els tècnics de la casa, de la proposta que ens feia el senyor Palahí, d'incorporar-ho a
la paret existent dels privats, i vist que això és una mica dificultós atès que són murets
molt baixos i que la consistència d'aquests murets tampoc està per tocar gaire res, el
que s'ha decidit i s'està acabant del lligar amb el privat, és passar les quatre faroles
que quedarien a l'altre costat, a la zona de l'aparcament, tot i que no hi hauria vorer,
almenys quedaria una de les voreres complement lliurada de qualsevol entrebanc, i
per tant, faríem una solució intermèdia a la proposta que ens havia fet. Tot plegat fa
que no hi ha gaires variacions entre l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva que
portem avui al plenari, i avui el que portaríem serien els dos punts de la reparcel.lació i
el projecte d'urbanització.
- senyor Palahí:de la mateixa manera que ho varem parlar a la comissió, nosaltres, si
aquests punts que vàrem dir hi queden inclosos, fer una reparcel.lació i un projecte
d'urbanització ja ens sembla bé, ens agradaria, com que és una aprovació definitiva,
ens agradaria tenir els elements d'urbanització. Aquí podem dir que s'està estudiant
fer-ho, queda una mica mort. Nosaltres hi votarem a favor però deixant molt palès que
aquest estem estudiant no ens serveix, perquè podria ser que llavors es fes qualsevol
cosa que no ens agradés i que es fes alguna cosa que creiguéssim que no és del tot
correcte i ja ho hauríem aprovat definitivament. O sigui que farem l'aprovació
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igualment, direm que sí, però guardant-nos una mica aquest tema.
- senyor Rangel: Gràcies pel marge de confiança, la mateixa confiança que jo estic
donant als serveis tècnics que són els que estan acabant de treballar aquests petits
canvis en relació a l'ampliació de la vorera i a la substitució de l'enllumenat. Crec que
els resultats es veuran aviat i per tant no haurem de tenir gaires problemes.
- senyor Palahí: La confiança en els serveis tècnics li tenim, tota, total, però la decisió
de si es `posarà a un costat o de com s'han de fer les coses, bàsicament és del polític.
El servei tècnic li donarà les solucions o li dirà com si es pot fer o no es pot fer i el
perquè, però les decisions de com es fan les coses són polítiques més que pas
tècniques, els tècnics són els treballadors de la casa, ells proposen, nosaltres decidim
si ens agrada o no ens agrada, i si no ens agrada o no ho veiem clar, els hi diem que
tornin a proposar una altra solució, que és com funcionen les coses.

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

14.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
PAU a2.6, CARRERS TORDERA – EL SALVADOR, A TAMARIU. Aprovació
definitiva.Relació de fets:
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 29 de setembre de 2015, va aprovar
inicialment el Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PAU a2,6,
carrers Tordera – El Salvador, a Tamariu, presentat pel senyor Adrià Felip Campistol,
que actua en nom propi i en representació de les societats Buasir, SA i Promocions
Tamariu, SA, i que contempla també unes intervencions de millora al carrer del Déntol,
tot supeditant la continuació del tràmit d’aprovació a la introducció de les esmenes
recollides a l’acord d’aprovació inicial i les derivades dels diversos informes incorporats
posteriorment a l’expedient.
Atès que durant el període comprès entre el 14 d’octubre i el 13 de novembre de
2015, ambdós inclosos, en que va estar en informació pública aquest projecte
d’urbanització, amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 197, de 13 d’octubre, 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, que s’han incorporat a l’expedient d’aprovació
segons el següent detall:
- Informe de la Cap de l’Àrea de Serveis Municipal, de 07.10.2015.
- Informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de 09.10.2015.
- Informe de la Cap de l’Àrea de Medi Ambient, de 15.10.2015
- Informe de la Policia Local, de 30.10.2015
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Atès que en data 13 de novembre de 2015, amb registre d’entrada núm. 14.233, el
senyor Adrià Felip Campistol, que actua en nom propi i en representació de les
societats Buasir, SA i Promocions Tamariu, SA, va presentar nous exemplars d’aquest
projecte d’urbanització, donant compliment als requeriments recollits a l’acord
d’aprovació inicial i a les observacions detallades als diversos informes interns
incorporats a l’expedient.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 17 de
novembre, on manifesten el que es transcriu a continuació:
“.....
Igualment, el senyor Adrià Felip Campistol va presentar un informe en relació al
conjunt d’esmenes requerides als informes municipals i el tractament sobre cadascuna
de les esmenes, bé incorporant les seves determinacions al projecte o bé justificant la
impossibilitat física o inconvenient tècnic de l’aplicació. En qualsevol cas, totes les
esmenes sol·licitades d’abast significatiu han estat recollides en aquest projecte i, per
tant, es pot procedir a la seva aprovació definitiva.
Pel que fa al suggeriment del grup municipal d’ERC fet a la Comissió informativa
d’urbanisme, pla de barris, obres públiques, serveis municipals i medi ambient, referent
a la conveniència de cercar solucions alternatives a la ubicació de l’enllumenat públic,
cal dir que, si bé no s’ha contempla en el projecte, atenent que els promotors no en
tenen una obligació fixada, si que han manifestat la seva predisposició a col·laborar en
trobar una millor solució a l’existent, en el sentit d’ampliar l’amplada de pas lliure dels
vianants i, per tant, la vorera Est del carrer Tordera, en els trams on físicament sigui
possible, s’ampliarà en sentit Est i, per tant, sense que signifiqui una reducció de la
secció del vial, i en els trams on això no sigui possible, s’analitzarà la possibilitat de
desplaçar el punt de llum a la vorera contrària o, al menys, desplaçar-lo fins a tocar la
tanca que defineix la propietat privada. Aquestes solucions exposades s’aplicaran
durant l’execució de les obres d’urbanització.”
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 17 de novembre
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.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del polígon d’actuació
urbanística PAU a2,6, carrers Tordera – El Salvador, a Tamariu, que inclou l’Estudi
bàsic de seguretat i salut i diverses intervencions de millora al carrer del Déntol,
presentat pel senyor Adrià Felip Campistol, que actua en nom propi i en representació
de les societats Buasir, SA i Promocions Tamariu, SA, amb un nou pressupost
d’execució per contracte de 148.655,54 €, 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
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incorporats a l’expedient.
Segon.- Requerir al senyor Adrià Felip Campistol i a les societats Buasir, SA i
Promocions Tamariu, SA, perquè abans de l’inici de les obres d’urbanització
contemplades en aquest projecte, facin efectiva a la Tresoreria Municipal la constitució
de la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització, per un import de
17.838,66 €, import resultant d’aplicar aquest percentatge sobre el nou pressupost
d’execució per contracte d’aquest projecte.
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Adrià Felip Campistol i a les societats Buasir,
SA i Promocions Tamariu, SA, comunicant-los-hi que al moment d’execució de les
obres d’urbanització contemplades al projecte que és objecte d’aprovació definitiva,
caldrà donar una solució satisfactòria al tema que en el seu dia va plantejar el grup
municipal d’ERC a la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres públiques,
serveis municipals i medi ambient, referent a la conveniència de cercar solucions
alternatives a la ubicació de l’enllumenat públic del polígon, d’acord amb el que es
recull a l’informe de l’Arquitecte Municipal de 17 de novembre, transcrit en aquest
mateix acord.
Quart.- Notificar també aquest acord a les àrees de Tresoreria i Intervenció de
l’Ajuntament.
Cinquè.- 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 per unanimitat sense esmenes.

15.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU 4.8 a/b, CARRER
CHOPITEA – AVINGUDA ANTONI J. ROVIRA, A CALELLA. Aprovació inicial.Relació de fets:
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 27 de gener de 2010, va aprovar
definitivament el Text refós del Projecte d'urbanització del Pla de millora urbana de
l'àmbit discontinu PMU-4.8 a/b, carrer Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, a Calella,
redactat per l’Arquitecte senyor Antoni Aguilar Piera, amb un import d’execució per
contracte de 860.938,09 €.
Atès que per l’equip tècnic de l’Àrea d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament, encapçalat
per l’Arquitecte Municipal, el senyor Joaquim Garcia Balda, s’ha procedit a l’elaboració
de la modificació d’aquest projecte d’urbanització, amb la finalitat d’ajustar les obres
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projectades a la situació socioeconòmica actual, sense disminuir la qualitat final de les
mateixes. Les principals modificacions respecte al text refós aprovat definitivament el
27 de gener de 2010, són:
1. L’eliminació de les estructures de contenció del carrer Ermità Corbera, donat que
actualment ja existeixen unes escales i aquestes no es modificaran.
2. La disminució de la densitat de l’arbrat a les jardineres i ajustat a la realitat del
sector.
3. L’eliminació de l’execució de la vorera Oest del carrer Ermità Corbera i de la vorera
Sud del carrer Pintor Joan Serra, atès que es situen fora de l’àmbit de les obres. Així
mateix, en aquestes voreres es mantindran els serveis existents sense alterar.
4. D’ençà de l’aprovació definitiva del Text Refós a la redacció del present projecte,
des de l’Ajuntament s’han fet millores a la xarxa d’enllumenat públic de l’àmbit afectat, i
per tant, aquest projecte s’ajusta a la situació actual, aprofitant part de les llumeneres i
bàculs existents, sense necessitat de renovació total de la instal·lació.
5. L’actualització de l’IVA, que passa del 16%, aplicable l’any 2010, al 21%, actualment
vigent.
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 17 de novembre
de 2015.
Atès el que disposen els articles 89 i 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, de Modificació d’aquest Text refós, i l’article 110 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
Atès el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de Modificació d’aquest Text refós, pel
que fa al compliment de les obligacions de publicitat per mitjans telemàtics.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte modificat d’urbanització del Pla de millora
urbana PMU 4.8 a/b, carrer Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, a Calella, redactat
per l’equip tècnic de l’Àrea d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament, i amb un pressupost
d’execució per contracte de 761.852,93 €, amb el 21% d’IVA inclòs.
Segon.- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per disposar l’obertura d’un
període d’informació pública d’un mes, així com la seva col·locació al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al web municipal (www.palafrugell.cat), acompanyat d’un còpia del
projecte objecte d’aquesta aprovació inicial, per a la seva consulta per mitjà telemàtic.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els propietaris afectats per aquest projecte
d’urbanització, per a que puguin formular les al·legacions o suggeriments que
considerin oportuns.
Quart.- Sol·licitar els respectius informes complementaris a les àrees de Serveis
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Municipals i Medi Ambient, i a la Policia Local, amb la finalitat que aquest projecte
modificat inclogui les possibles observacions o suggeriments que es puguin formular
des d’aquestes àrees municipals.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
El senyor alcalde manifesta que també es farà conjuntament el debat dels punts 15 i
16 de l'ordre del dia.
- senyor Rangel: Estem davant de l'aprovació inicial de la modificació del projecte tant
de reparcel.lació com del projecte d'urbanització d'una unitat discontínua que es
produeix a Calella pel que fa a la part m´s propera de mar, entre els carrer Ermità
Corbera, Joan Serra i Chopitea, i pel que fa a la més allunyada de mar, el sector que hi
ha a dalt Baldomer Gili i Roig cantonada carrer Chopitea que és on en aquests
moments s'instal.la l'aparcament públic de Calella. La discontinua, la unitat discontinua
va permetre en el seu moment avançar en el desenvolupament i l'execució de
l'aparcament i tot el que fa referència a la urbanització d'allà on havien d'anar els
habitatges, es va desenvolupar, es va aprovar al llarg de l'any 2010 de manera que
des de 2010 fins a 2015 s'han produït algunes variacions en relació al projecte
d'urbanització, aspectes que són els que ara recollim a la nova modificació d'aquest
projecte d'urbanització, per un costat unes eliminacions d'una estructures que havien
de connectar el carrer Ermità Corbera amb el carrer Baldomer Gili, per l'altra el canvi
d'afectació de la urbanització en relació a les voreres de les façanes que hi ha de la
part del carrer Joan Serra que ja està edificat i consolidat, tant pel que fa a això com
pel que fa a l'enllumenat públic, l'adaptació al nou IVA, dels càlculs del seu moment
que del 16 ha passat al 21, i també pel que fa referència a la proposta d'Endesa que
en el seu moment ens deien que hi havia uns costos i ara en aquest moment s'està
acabant de lligar una negociació amb uns costos que previsiblement seran força més
baixos. Tot plegat fa que ara, en aquests moments, el projecte passi de 860 a 750 o
760, a l'espera de tenir els resultats d'aquesta nova proposta de Fecsa, i per tant, el
que faríem és l'aprovació inicial d'aquest projecte d'urbanització amb aquests canvis i
adaptacions a la situació que a dis d'avui aquest projecte d'urbanització requereixi. I
pel que fa a la reparcel.lació, que no té cap modificació substancial en relació al que
s'havia fet, sí que hi ha hagut un històric de canvis amb fórmula d'operacions
jurídiques complementàries que són petits ajustaments a efectes de registre i a efectes
de propietat, de canvis i d'actualitzacions, que, a dis d'avui, vista la sorpresa que hem
tingut de què ha aparegut un nou propietari amb una petita parcel·la de 55 metres a
l'interior del sector, s'ha hagut de fer un procés de canvis i modificació d'una
reparcel.lació ja existent i modificada tres vegades, com he explicat abans. La sot que
en aquests moments tenim, és que per la superfície, que és molt petita, la
reparcel.lació no arriba a complir els mínims de parcel·la o de proindivís i per tant, la
pròpia reparcel.lació li ha dinat resposta en forma d'indemnització. Aquest procés és el
que ara en el pas d'aprovació inicial, exposició pública i aprovació definitiva, haurem
de mirar de solucionar, per arribar als acords entre el propietari inicial de la
reparcel.lació i el propietari efectiu del registre de la propietat i del cadastre, i per tant,
per això ho portem aquí a aprovació, aquesta modificació també del projecte de
reparcel.lació.
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- senyor Palahí: Nosaltres pensem que això a sigut un altre desgavell, una altra cosa
feta de pressa o malament, no ho sabem. El fet que quan es va reparcel.lar això
s'haguessin agafat els propietaris que sortien al cadastre i no s'hagués anat a veure al
registre a veure a qui pertanyien els terrenys, quins eren els propietaris, pensem que
és una mica un error. A la Comissió se'ns va assegurar que això a l'Ajuntament no li
costaria ni un duro, perdonin però jo penso que això és erroni, el simple fet d'haver de
tornar a reparcel.lar ja li costarà diners, i l'Ajuntament, si no ho tinc mal entès, s'havia
adjudicat unes parcel.les, el senyor que té propietats allà i que ningú se n'havia donat
compte, l'hauran d'indemnitzar els demès propietaris, tot i que el senyor Rangel, potser
he sigut jo que no ho he entès bé, que ha dit que només li tocava la parcel·la on ell
tenia la propietat, jo entenc que son tots, perquè allò una urbanització general, de tot
un espai. Llavors a l'Ajuntament també li costarà, imagino, la part proporcional d'haver
de pagar això, com que això s'ha fet malament, no ho veiem clar, és una mica un
desgavell, nosaltres ens hi oposarem.
- senyor Rangel: Em sobta perquè la coherència a vegades és per mantenir-la a les
madures i a les verdes, però escolti'm, qui va fer la reparcel.lació no va ser aquest
govern, sinó que va ser el govern que vostès varen fer i ho varen fer amb moltes
presses perquè comprensiblement i amb el vot favorable de tots els regidors que
estaven a l'oposició, es va fer molt ràpid perquè hi havia unes necessitats d'obtenir
unes subvencions d'uns FEILS que es donaven a l'any 2009 i 2010, i es varen fer
obres, es varen fer tramitacions i projecte forçats per l'obtenció d'aquests sòls,
d'aquesta unitat discontínua i la mostra la té vostè, quan miri adjudicacions, es repassi
les adjudicacions d'aquestes obres, es repassi el calendari de l'aprovació del projecte
de reparcel.lació i veurà una mica la justesa i la rapidesa amb què es va actuar. En
aquell moment, possiblement, forçat per unes qüestions que no vàrem discutir ningú
però que em sembla una mica estrany que vostè me les vingui a discutir. Jo li agrairia
que reconsiderés el sentit del seu vot. A partir d'aquí, això va generar tres
modificacions d'operacions jurídiques complementàries, producte d'aquella
reparcel.lació feta amb prou rapidesa, no li donaria cap més altre qualificatiu, una de
les quals la varen haver de fer vostès al cap de sis mesos, prou ràpida, les altres es
varen fer el 2013 i el 2014, per donar resposta a errors i a correcció d'errors producte
de la reparcel.lació anterior. Jo crec que això a la Comissió Informativa se li va explicar
molt clar, i a més a més crec que vostè no ho va acabar d'entendre, però el que fa
referència a la segona part, aquesta rapidesa que a vostè li preocupa, la part que
també li preocupa que sigui l'Ajuntament qui acabi pagant aquesta reparcel.lació,
escolti, les reparcel.lacions venen definides per un sistema d'actuació, en aquest
sistema d'actuació es fa en relació a què el gestiona l'Ajuntament o el gestiona un
privat però la realitat és que la reparcel.lació l'únic que fa és passar des d'unes
superfícies aportades a drets finalistes amb sostre d'unes altres superfícies, quan hi ha
hagut un privat que la superfície que aporta s'ha vist minvada per una presència d'una
parcel·la que no es contava i que no està posada, però ha tingut els tres finalistes el
que té és menys drets finalistes i haurà de gestionar això. Això en el document de
reparcel.lació per això es fa una modificació d'aquest document, per acabar d'aclarir
això, però les tasques que generi a l'Ajuntament aquesta documentació i aquesta
gestió són les tasques que també li vàrem explicar que s'havien reconduït d'uns criteris
molt exagerats en el seu moment, que eren els criteris d'INCASOL a uns criteris molt
formalistes, el senyor Interventor ens podria explicar molt bé quins són aquests costos
que repercuteixen a les reparcel.lacions. Per tant, no pateixi, sigui quin sigui el resultat,
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a l'Ajuntament el que li pot costar és tasca i feina de negociació, de buscar consens i
d'arribar a acord, normalitzar els números, però costos efectius amb una despesa
efectiva, amb una partida concreta, l'Ajuntament no n'hi té cap en aquesta
reparcel.lació, segur, per tant, no pateixi en aquest aspecte.
- senyor Palahí: El discurs molt aclaridor, un discurs tècnic molt bo, jo pensava que un
era absolutament propietari de les seves coherències i de les seves coses, això no era
jutjable, però bé, ja que ell ho diu, li haurem de fer cas. Miri, nosaltres no ho veiem clar,
vostè aquí m'ha donat la sensació de què vostè justificava que l'urgent passa per
davant de l'important, i nosaltres en aquesta cosa no hi som.

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

16.- MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DEL PMU 4.8 a/b,
CARRER CHOPITEA – AVINGUDA ANTONI J. ROVIRA, A CALELLA, I TEXT
REFÓS. Aprovació inicial.Relació de fets:
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de gener de 2010, va aprovar
definitivament el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del Pla de
millora urbana d’ordenació de l’àmbit discontinu 4.8 a/b, carrer Chopitea – avinguda
Antoni J. Rovira, a Calella.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 d’agost de 2010, va aprovar el Primer
Expedient d’Operacions Jurídiques Complementàries del Projecte de reparcel·lació, en
la modalitat de cooperació, del Pla de millora urbana d’ordenació de l’àmbit discontinu
4.8 a/b, carrer Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, a Calella, de Palafrugell, pel qual
es va modificar la finca resultant número 9, adjudicada al senyor Jaime Inés Prats.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 d’abril de 2013, va aprovar
l’Expedient de Segones Operacions Jurídiques Complementàries del citat projecte de
reparcel·lació, per mitjà del qual es va traslladar l’afecció al cobrament en favor de
l’Ajuntament de Palafrugell per un import de 40.767,02 €, que constava inscrita a la
finca adjudicada número 6.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de novembre de 2014, va aprovar
l’Expedient de Terceres Operacions Jurídiques Complementàries d’aquest projecte de
reparcel·lació, per mitjà del qual es varen cancel·lar les afeccions existents a la finca
resultant número 8 i es va fer constar, de forma expressa al citat projecte,
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concretament en el compte de liquidació provisional, que l’Ajuntament de Palafrugell
era tributari d’un dret de crèdit reconegut al seu favor, com a conseqüència del defecte
d’adjudicació d‘aprofitament urbanístic en compliment dels deures de cessió de sòl, en
relació a l’adjudicació de les parcel·les números 6 i 8 de l’esmentat projecte de
reparcel·lació.
Atès que, mitjançant escrit presentat al Registre d’entrada de l’Ajuntament, en data 9
de setembre de 2015 i número 11.427, la senyora Mariona Sardà Vidal, en
representació dels hereus del senyor Jaime Cros Barcons, va comunicar a
l’Ajuntament de Palafrugell que s’estava ocupant un terreny propietat dels hereus del
senyor Jaime Cros Barcons, concretament la finca registral número 5.678, que
físicament formava part del sector i que no s’havia inclòs al projecte de reparcel·lació,
per la qual cosa sol·licitava que se’ls inclogués al projecte de reparcel·lació, i que es
modifiques el quadre de liquidació a efectes del pagament de l’equivalent econòmic o
indemnització que correspongui.
Atès que aquesta finca registral núm. 5.678 es situa, en la reparcel·lació aprovada,
dins de la finca de resultat número 8 que actualment està en procés de construcció.
Atès que, en col·laboració entre l’equip tècnic de l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament i
l’equip de l’Assessoria Jurídica Municipal, s’ha elaborat l’Expedient de Modificació del
Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana de l’àmbit discontinu PMU 4.8 a/b,
carrer Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, a Calella, i el seu Text refós, amb la
finalitat d’esmenar l’error detectat, incorporant al projecte la finca registral número
5.678 apareguda, i modificant l’aportació de terreny efectuada pel senyor Jaime Inés
Prats, amb la conseqüent modificació del compte de liquidació provisional del projecte,
on s’haurà de contemplar la indemnització que correspongui als nous propietaris que
s’incorporen al projecte en detriment del senyor Jaime Inés Prats, que conservarà el
mateix aprofitament, però veurà incrementat l’import de participació en els costos de
reparcel·lació, amb la indemnització que ha de rebre la propietat de la finca registral
5.678, aplicant-se aquesta indemnització pel fet que l’aportació de la citada finca
registral, amb una superfície de 55.- m2, i per les seves reduïdes dimensions, no
permet la possibilitat d’adjudicació en el projecte de reparcel·lació d’una parcel·la
independent o en indivís, per la qual cosa d’acord amb el contingut de l’article 126.d
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, procedeix efectuar una
indemnització en metàl·lic, com a equivalent econòmic per rescabalar els drets
aportats pels nous titulars, que no obtenen aprofitament.
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 17 de novembre
de 2015.
Atès l’informe conjunt del Secretari de la Corporació i de l’Assessora Jurídica
Municipal, de data 17 de novembre de 2015 on, en primer lloc, i dins l’apartat de
Fonaments de dret, informen que la tramitació de la modificació del projecte de
reparcel·lació es portarà a terme de conformitat amb el que preveu l’article 168.2 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, on es determina que la modificació d’un projecte de reparcel·lació s’ha
sotmetre al mateix procediment i té els mateixos efectes que la seva aprovació
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originària, i on també informen sobre les següents consideracions jurídiques:
I.- Iniciativa
D’acord amb el que disposa l’article 140 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, pertoca de formular el projecte de
reparcel·lació a l’administració actuant, d’ofici o a instància o a proposta d’alguna de
les persones propietàries afectades.
II.- Contingut
El contingut del projecte de reparcel·lació s’ha d’ajustar al que disposen els articles
144 a 150 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, i s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 126.1.d) del Decret
1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text refós; i els articles 130, 132,
139.5, 149 i 154.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme.
III.- Procediment
Pel que fa al procediment d’aprovació, manifesten que són d’aplicació l’article 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 d’aquest Text
refós; els articles 125 i 131 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
VI.- Competència
Informen que la competència per a l’aprovació dels instruments de gestió correspon al
Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985m de 2 d’abril, Reguladora de Bases de
Règim Local, i la Resolució de l’Alcaldia núm. 1605/2015, de 22 de juny, on es
determina que l’aprovació inicial i definitiva correspon al Ple.
Atès que al mateix informe conjunt de 17 de novembre de 2015, i a títol de conclusió,
manifesten que es pot procedir a l’aprovació inicial d’aquesta Modificació del Projecte
de reparcel·lació del PMU 4.8 a/b, carrer Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, a
Calella, tot donant compliment als següents tràmits:
- Sotmetre’l a informació pública mitjançant anunci en el BOP i en un dels diaris de
major circulació de la província, pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la
seva publicació en el diari oficial, amb la finalitat que es puguin formular les
reclamacions i observacions que es considerin oportunes.
- Sol·licitar del Registre de la propietat informació sobre la titularitat i càrregues de
totes les finques incloses en el sector, estenent al mateix temps al marge de cada finca
nota expressiva conforme són objecte d’un expedient de modificació de la
reparcel·lació
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- Notificar aquest acord a totes les persones interessades afectades per la unitat
reparcel·lable de terrenys inclosos en el sector, per a les quals el termini començarà
l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord.
- L’aprovació definitiva serà publicada en el BOP i serà notificada individualment a
totes les persones interessades, i es procedirà tot seguit a la seva inscripció en el
registre de la propietat
- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública i dels
acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, els quals es podran consultar en la
web oficial de l’ajuntament.
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, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text refós, pel que fa al compliment
de les obligacions de publicitat per mitjans telemàtics.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació del Projecte de reparcel·lació del Pla de
millora urbana de l’àmbit discontinu 4.8 a/b, carrer Chopitea – avinguda Antoni J.
Rovira, a Calella, i el Text refós, elaborat conjuntament per l’equip tècnic de l’Àrea
d’urbanisme de l’Ajuntament i l’equip de l’Assessoria Jurídica Municipal.
Segon.- Disposar la publicació d’un edicte al Butlletí oficial de la província i en un diari
d’àmplia difusió provincial, per a l’obertura d’un període d’informació pública d’un mes,
així com la seva col·locació al tauler d’edictes de l’Ajuntament i la seva inserció al web
municipal (www.palafrugell.cat).
Tercer.- Notificar individualitzadament aquest acord a totes les persones i propietaris
afectats per aquesta modificació del projecte de reparcel·lació, per als quals el termini
d’informació pública d’un mes començarà l’endemà de la recepció de la notificació del
present acord.
Quart.- Notificar aquest acord al Registre de la Propietat de Palafrugell i sol·licitar que
procedeixi a estendre al marge de cadascuna de les finques afectades, nota
expressiva de l’organisme actuant i data del present acord d’aprovació inicial, tot
emetent el corresponent certificat de titularitat i càrregues.

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, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU) i
el senyor Genover (Entesa), total dotze vots a favor.
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Vots en contra: Els senyors Piferrer, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i
Tauste (ERC), total sis vots en contra.
Abstencions: Cap.

17.- EXPROPIACIÓ DE SEIXANTA-QUATRE METRES AMB TRENTA-CINC
DECÍMETRES QUADRATS DE TERRENY CORRESPONENT A LA FINCA SITUADA
AL CARRER DE PERE PASCUET NÚMERO 2, A LLAFRANC, TERME MUNICIPAL
DE PALAFRUGELL. a) Relació de propietaris, béns i drets afectats. Aprovació
definitiva. b) Tràmit d’avinença.Relació de fets:
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2015 va
aprovar inicialment la relació de propietaris béns i drets afectats per l’expropiació de
seixanta-quatre metres amb trenta-cinc decímetres quadrats de terreny corresponent a
la finca situada al carrer de Pere Pascuet número 2, a Llafranc, terme municipal de
Palafrugell.
Atès que l’esmentat acord fou sotmès a exposició pública, per la qual cosa es va
notificar als interessats, es va publicar un edicte al BOP número 159 de data 18
d’agost de 2015 i així mateix fou exposat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de
Palafrugell pel termini legalment establert, sense que d’acord amb el contingut del
certificat emès pel Secretari en data 7 de setembre de 2015, transcorregut el termini
concedit es formulessin al·legacions.
Atès el contingut de l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa.
Atès així mateix el contingut de l’informe de la Comissió informativa d’Urbanisme, Pla
de Barris, Obres Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient emès en data 17 de
novembre de 2015.
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i drets afectats per
l’expropiació de seixanta-quatre metres amb trenta-cinc decímetres quadrats de
terreny corresponent a la finca situada al carrer de Pere Pascuet número 2, a Llafranc,
terme municipal de Palafrugell, que es detalla a continuació:
Propietari:
José Prat Maynou.
Bé expropiat:
“ Urbana. Patio con paredes, de superficie aproximada sesenta y cuatro metros treinta
y cinco decímetros cuadrados, con un ancho de nueve metros, situado en la calle
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Pedro Pascuet del vecindario de Llafranc, término municipal de Palafrugell. Lindante al
frente con dicha calle; a la izquierda, entrando, con la parte correspondiente a la
legataria Doña Dolores Simon Peraferrer; a la espalda, con Teresa Frigole, y a la
derecha con la riera. “
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 1609, llibre 188, foli
143, finca registral número 7228/bis, inscripció 3ª, a títol de compravenda.
Càrregues i drets:
Lliure de càrregues i gravàmens.
Referència cadastral:
6182208EG1368S0001RO.
Segon.- Requerir al senyor José Prat Maynou perquè, en el termini de quinze dies a
comptar des de la data de recepció del trasllat d’aquest acord, presenti valoració de la
finca objecte d’expropiació, amb la finalitat d’intentar la seva adquisició de manera
amistosa per mutu acord.
Tercer.- Comunicar al senyor José Prat Maynou que transcorregut aquest termini
sense que presenti valoració, o que un cop presentada no s’arribi a cap acord, es
seguirà el procediment que estableix la norma, sens perjudici de què en qualsevol
estat posterior de la seva tramitació, puguin ambdues parts arribar a dit mutu acord.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que tal i com es va explicar a la Comissió
Informativa d'Urbanisme, aquesta és una tramitació forçada per la voluntat història
d'aquest Ajuntament i dels diferents equips de govern que han intervingut en la gestió
urbanística d'aquesta parcel·la que és l'edificació situada al costa de la riera de
Llafranc, al número 2 del carrer Pere Pascuet, que històricament sempre havia estat
grafiat com un equipament i que la voluntat dels diferents equips de govern havia estat
sempre trobar una fórmula de consens amb la propietat per obtenir aquell espai de
forma ja sigui posant sostre a la primera planta pel privat i tenint la planta baixa per
l'Ajuntament, ja sigui obtenint una permuta, ja sigui buscant alguna solució que ens
permetés tenir aquest espai per fer-hi les dotacions d'equipaments que a Llafranc es
necessiten..
Històricament això ha tingut certes dificultats d'encaix amb el que se'ns mostra com a,
fins i tot difícil de comprendre, la delimitació de la franja marítima terrestre, que en
aquell espai entra fins a tocar la pròpia carretera i la pròpia riera cap endins, afectant la
zona de servitud tota aquesta edificació, Costes, històricament, sempre s'ha negat a
què hi hagués allà una edificació residencial sense negar-se a què aquesta edificació
pogués ser d'equipaments, però la vessant de gestió d'aquests 64 metres quadrats,
que encara que no ho sembli poden ser molt importants per la seva quantia econòmica
ha generat que històricament sempre s'hagi buscat mil i una solució per aconseguir
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aquest espai. Això finalment no ha estat possible, els diferents planejaments han
intentat posar-hi les fórmules i sempre han tingut les problemàtiques per part
d'administracions superiors, i en aquests moments el que s'ha fet és iniciar una
tramitació per forçar una fórmula de solució el suficientment efectiva des del punt de
vista finalista, que és l'expropiació, per veure quins passos i quines fórmules podem
arribar a concretar en relació a aquest espai, de manera que en un futur, esperem el
més curt possible, aquesta propietat pugui ser un equipament que fa molta falta per
Llafranc. Per tant, avui el que portaríem seria l'aprovació definitiva de la relació dels
propietaris, el tràmit d'avinença i l'aprovació definitiva de l'inici del procediment
d'aquesta expropiació d'aquests 64 m2.
- senyor Piferrer: D'aquesta expropiació n'hem sigut degudament informats, no a
l'última comissió sinó en altres, i hi estem completament d'acord i per nosaltres no
caldrà posar-ho a votació.

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

B) Control i fiscalització dels òrgans de govern
18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE L'ENTESA PER PALAFRUGELL, PER
L'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA.Relació de fets:
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques publiques de promoció
Econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar
un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos
endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de
resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. El fet que les iniciatives de
l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta dels mateixos veïns i
veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social,
s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental les fa
especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres
ens locals aquest nou model de desenvolupament territorial.
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha
crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya hi
han 4.172 empreses que generen 30.000 llocs de treball i compten amb
aproximadament 500.000 clients i consumidors. Hi estan representades iniciatives de
tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres que donen
serveis a les persones i a les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres
professionals grups de consum agroecològic, projectes d’economia col.laborativa,
entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que
treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris,
bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
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A més, molts projectes de l’economia social i solidaria neixen per resoldre necessitats
d’una col.lectivitat concreta, les persones que els impulsen acostumen a viure en el
mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col.laboradors, sovint
donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en
resulten tendeixen a circular dins el territori.
De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament
local, perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis
locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més,
promovent l’acció ciutadana I reforçant els vincles comunitaris.
Per totes aquestes consideracions, i amb la voluntat de contribuir al creixement de
l’economia social i solidària al nostre municipi i de fer-ho des del diàleg amb els seus
actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir
línies de treball, bones practiques, reflexions, activitats i recursos.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Donar suport a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional
de Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23 d’octubre i
formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Palafrugell a La Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària.
Segon.-.Traslladar el present acord al comissionat d’Economia Social i Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona, a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Genover manifestant que els passats dies 22 i 23 d'octubre es va
celebrar a Barcelona una trobada internacional de municipalisme i economia solidària,
arran d'allò s'hi varen adherir bastants ciutats i municipis de Catalunya i per aquest fet
el meu grup presenta aquesta moció.
L'anomenada economia social i solidària neix per l'empenta dels mateixos veïns i
veïnes, no es prioritza l lucre sinó la satisfacció de necessitats i utilitat social,
s'organitzen de manera democràtica i actuen amb compromís social i ambiental. En
aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha
crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya hi
han 4.172 empreses que generen 30.000 llocs de treball i compten amb
aproximadament 500.000 clients i consumidors. Hi estan representades iniciatives de
tota mena: cooperatives agràries i industrials, altres que donen serveis a les persones,
empreses, cooperatives, grups de consum agroecològic, etc.
Molts projectes d'aquesta economia neixen per resoldre necessitats de la col.lectivitat ,
les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on fan l’activitat,
i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori.
Podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local,
creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, faciliten serveis locals a productors,
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consumidors i treballadors.
Per totes aquestes consideracions, i amb la voluntat de contribuir al creixement de
l’economia social i solidària al nostre municipi el meu grup proposa els acords que
consten a la moció.
- senyor Gómez: Des del nostre grup veiem bé la moció, l'esperit que proposa, però sí
que no ens queda clar, perquè parla de donar suport a la declaració de Barcelona, no
sabem si la part expositiva és aquesta declaració, si és una declaració a banda i per
tant, ens agradaria una mica el contingut d'aquesta declaració, tot i que entenem que
deu anar en la línia de l'exposat a la moció. I per altra banda, com que també parla de
formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Palafrugell a la Xarxa de Municipis per
l'Economia social i Solidària, ens agradaria, abans d'adherir-nos, que ens expliqués
una mica quin és el funcionament que hi ha previst, quin reglament, quins objectius
més o menys s'han marcat, i si hi ha algun cost, en el cas que hi hagués un hipotètic
cost, per acabar de valorar el nostre vot, tot i que ja li avancem que que estem per
votar-ho a favor, perquè entenem que el que es proposa és positiu i hi estem d'acord.
- senyor Jonama: Nosaltres per la naturalesa de la moció pensem que també va en la
línia del tarannà del grup d'Esquerra republicana, i una mica també en el que diu el
senyor Gómez, pensem que realment això no ha de quedar simplement en una
declaració sinó que si entrem en aquesta xarxa cal treballar-hi, cal ser-hi, que no quedi
solament en una adhesió i guardada en un calaix, sinó que en aquest sentit pensem
que hi hem de ser. D'altra banda, crec que inicialment, realment aquesta adhesió en
principi no té cap cost, pel que jo sé, i en tot cas, no sé si cal també nomenar algun
representant de part de l'Ajuntament de Palafrugell en el moment d'adherir-se a la
xarxa, i en tot cas gairebé que ens agradaria que fos el senyor Genover qui ens
representi en aquest organisme, donada la regidoria que porta, penso que pot ser
adient pel municipi que sigui ell el representant.
- senyor alcalde: Per part del PSC dir-li que nosaltres compartim el que és la filosofia
d'aquesta moció. Entenem que en aquests moments de crisi econòmica que ha posat
de manifest la necessitat de buscar models alternatius, complementaris, no vol dir, ni
molt menys, carregar-se el model actual, però sí que s'ha de redefinir i buscar en
potència aquells elements que permetin trobar un model de creixement econòmic i
productiu més sostenible, que passa per utilitzar molt millor els recursos, i aquesta
economia de proximitat. Per tant, el nostre grup comparteix, no només el grup, perquè
vull recordar que aquest propi ajuntament té un conveni signat amb la Caixa per fer les
jornades sobre Economia Social, que la previsió era fer-les el mes de novembre, però
com que tenim el context d'eleccions, hem decidit posposar-ho al mes de març o abril,
ja mirarem quines són les millors dates perquè sigui un cap de setmana que sigui
compatible amb el que té l'Ajuntament, però en qualsevol cas la voluntat de
l'Ajuntament i aquest govern que ha signat aquest conveni, precisament és potenciar
aquesta economia alternativa, social, de proximitat, i sobretot perquè entenem que en
aquests moments hi ha un gruix de gent important que hi estaria. Cal recordar que al
Parlament hem aprovar una Llei de Cooperatives nova, que també va en aquesta línia,
potenciar el que és el cooperativisme dins del que és el sector productiu. Per tant,
nosaltres compartim la moció, cap problema que si cal nomenar un representant sigui
el senyor Genover, cap problema en absolut. Però entenem que com a idea, com a
filosofia i com a més concreció que podrem tenir de cares al mes de març o abril, quan
decidim com a govern quina és la millor data, juntament amb la caixa, per fer aquestes
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jornades, em sembla perfecte que avui el plenari aprovi aquesta moció amb el
contingut que té, per tant el nostre grup hi estarà d'acord.
- senyor Genover: Gràcies a tots els grups pel recolzament a aquesta moció. Vaig a
contestar, dins de la informació que tinc. Jo crec que en aquests moments, en aquesta
xarxa que em sembla que hi ha uns 46 municipis que per la informació que tinc no es
parla de cap quota ni res. Jo crec que és intentar fer un bloc per intentar treballar en
aquest sentit i implicar als municipis en aquests principis d'aquest tipus d'economia
social. Agrair la confiança que si ens adherim a aquesta xarxa, els grups pensin en mi
com a representant. Aquesta és la informació que tinc, aquesta moció l'he tramitada a
través d'unes notícies que he vist a la premsa i diferents xarxes. Per més informació, a
partir d'avui puc aprofundir i informar a tot el plenari.

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

19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Relació de fets:
El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la
resolució 1/XI que manifesta el següent:
Resolució
Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per a fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda
pública.
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
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del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república, i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada
de l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les
mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés
als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre
duri aquesta situació.
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a
un habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processos de desnonament
de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el
principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir
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l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei
Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap
persona no en pot quedar exclosa per raons d’origen, tingui o no la condició
d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot
veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a
terme nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013,
del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats
de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la
Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat
per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena
vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt
de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va
interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei
orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès
a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats
per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el
Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes competències de
les administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur
govern ha de proporcionar-los les eines de BOPC 7 9 de novembre de 2015
1.10. Resolucions 5 suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes
de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica
2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera,
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a
la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que
viuen els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu
PLE2015/17 de 24 de novembre de 2015

41

de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de
regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar
recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne
i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut
la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de
xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Palafrugell a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Piferrer manifestant que les passades eleccions del 27 de setembre,
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en el Parlament de Catalunya es va constituir una majoria parlamentària explícitament
independentista. Aquesta majoria parlamentària té com a fita la construcció d'una
Catalunya independent. Estem en camí la majoria dels parlamentaris, estem en camí
de crear una nova república i nosaltres creiem que el recolzament que se li va donar a
les passades eleccions, d'una majoria de votant de Catalunya, també s'hauria de fer
palès en els municipis i en els plens dels ajuntaments, i per això des d'Esquerra
Republicana i també amb altres partits que formaven coalició a Junts pel sí, es
presenten aquestes mocions en els plens, perquè el Ple s'adhereixi al manifest que es
va aprovar el passat 9 de novembre, que és la Resolució 1/11, en el qual s'explica tot
el procés que creiem nosaltres que s'hauria de seguir per anar cap aquesta constitució
de la nova república. És un punt el qual no és tancat només a la gent que té l'idea
d'aquesta Catalunya independent, sinó que és un punt que invita a molta gent a
participar-hi, que nosaltres estem en un moment clau, que volen un nou estat, ens
agradaria constituir un nou estat i per constituir aquest nou estat ens agradaria poder
comptar amb quanta més gent possible. Volem un nou estat perquè creiem en l'estat
del benestar i volem un nou estat per expressar-nos i participar amb veu pròpia,
perquè volem un nou estat perquè creiem en la separació de poders, i volem un nou
estat perquè és la manera real i factible de canviar-ho. Nosaltres estem molt
esperançats, esperançats de poder fer un estat nou. En molts de punts ens recorda les
eleccions del 1977, les eleccions del 1977 en les quals una gran majoria de partits i
una gran majoria de població estancada en canviar i en crear un estat nou, això ens ha
durat gairebé 40 anys, creiem nosaltres que ara és el moment de poder-ho canviar. En
aquells moments, i ho recordo perquè en aquella campanya jo particularment la vaig
fer amb els companys socialistes i d'ells vaig aprendre que per sobre de les lleis hi
havia el mandat democràtic de les persones, per sobre de les lleis hi havia d'haver la
voluntat del poble. Això m'ho explicaven els socialistes d'aquella època i vaig creure
que la democràcia era això. Ja sé que el partit socialista ha anat canviant, recordo que
el senyor alcalde, en el discurs institucional de l'11 de setembre, fa uns anys, parlava
del dret a decidir, ara ho ha canviat, en l'últim discurs no li varem sentir cap vegada el
dret a decidir, ho ha canviat per la paraula democràcia, que és molt més ambigua, però
per nosaltres, aquesta democràcia, no quedarà supeditada a les decisions de l'Estat
Espanyol. Volem que aquesta democràcia quedi supeditada a la voluntat del poble
català, per això presentem en aquest Ple una moció de suport a la Resolució que es
va aprovar en el Parlament.
A continuació llegeix la proposta d'acord de la moció.
- senyor alcalde: Molt bé, feta l'explicació, com que és un tema d'aquells en què el
govern, d'acord amb el pacte que té, té llibertat d'actuació dels grups i com que en
aquest cas el govern no té una postura unànime al respecte, per tant tots els grups tots
tenim llibertat de vot, donaríem la intervenció de menor a major perquè cadascú es
posicioni i després farem la votació i si algú vol fer explicació de vot, cap problema.
- senyor Genover: L'Entesa, seguint la tònica amb aquests temes s'abstindrà.
- senyor Gómez: En el nostre grup també donarem llibertat de vot perquè entenem que
dins el grup municipal hi ha diferents sensibilitats de vot, però malgrat tot, m'agradaria
fer un repàs dels dos principals punts de la moció que, en certa manera va a completar
una mica el que ha estat exposant el senyor Piferrer perquè en certa manera vostè ha
fet una explicació molt filosòfica i més genèrica.
Nosaltres creiem que aquesta és una moció important i ho és per diferents qüestions.
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La primera perquè no només es limita a parlar del tema nacional i la construcció del
nou estat sinó que també ens agrada que fa diferents propostes en l'àmbit social i jo
crec que això és una voluntat que hi és expressa, ens parla de pobresa energètica,
ens parla també del model sanitari que en aquest cas ha de ser universal, ens parla
d'educació, ens parla d'acció social, d'un pla de xoc, nosaltres creiem que és important
que això hi sigui. També fa i ens agrada molt, una defensa de l'autonomia respecte
l'administració local, com a administració local, respecte a l'ARSAL i una actitud que
entenem d'agressió des del govern central, però de fet, l'essència i la part fonamental
és que planteja el xoc institucional en certa manera, i que a més, fa prevaldre la
legalitat catalana. Nosaltres això ho entenem com una declaració, en el fons, de
sobirania, és purament això. I això, de fet, si és possible, és possible gràcies a què
actualment, agradi o no en el Parlament hi ha una majoria independentista, clarament
independentista, per primera vegada a l'història, per tant, en el fons, aquesta
declaració és una declaració que va en aquesta línia, de declarar aquesta sobirania.
I bé, nosaltres voldríem afegir dues reflexions, perquè ara estem en un moment que és
clau i creiem que a banda d'aquesta declaració, és lògic, hi ha la necessitat d'arribar a
un acord per poder desenvolupar-la, això és clau, i també per poder governar, i també
entenem que és imprescindible, ara més que mai, que continuï la unitat, aquesta unitat
que ens ha permès arribar fins aquí i que cada dia que passa sembla que és més fràgil
i més complicada, per tant deixeu-me que aprofiti per dir això.
També ens agrada molt que la moció parli d'un procés constituent que el defineix com
a ciutadà, com a participatiu, com a obert, com a integrador i com a actiu, que jo
entenc que són unes línies que han anat acompanyades pel procés, fins a data d'avui,
per tant, creiem que seriam olt important que seguissin en el futur, i que això
acompanyés a la futura, esperem, república catalana.
- senyor alcalde: Ja he dit al principi que el meu grup farem llibertat de vot, en tot cas
explicaré el meu vot que serà un vot negatiu, intentaré explicar el perquè, intentaré
explicar també algunes d'aquestes contradiccions que el senyor Piferrer m'ha dit que
tinc.
En tot cas, jo crec que és veritat, estem davant d'una situació complicada, políticament
complicada, que requereix fer molta més política, i segurament molta més política i
millor, jo crec que no val la pena o no és just, ni les amenaces de ningú, sobretot del
governcentral, ni és bo qque actuía justícia, penso que és un error, jo penso que el
gran error que han tingut en aquest procés és que el govern central no ha sigut capaç
d'entendre que hi ha un problema polític de relació, encaix, d'estima, de sentiments, de
reconeixement, molt divers, i que hi ha moltíssima gent a Catalunya que no estem
còmodes, i d'aquesta que no estem còmodes, una part important ha optat per
reivindicar la independència i altra gent estem encara, perquè pensem que és
possible, reivindicar un nou acord polític que ens permeti seguir junts però diferent, és
a dir, uns aposten per lla desconnexió en aquest cas jo com a membre del PSC,
apostem per la connexió, però seguint connectats de forma diferent, ajustant aquelles
coses que durant aquests últims anys no han funcionat. I perquè dic això?, perquè és
veritat que aquesta resolució és important, ja sé que després el senyor Piferrer ho ha
matisat, no és un manifest, va força més enllà d'un manifest perquè és una resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya, i és veritat que hi ha majoria d'independentistes
entre els Diputats, però no hi ha majoria de vot, i és veritat, i no ho dic jo, si ho digués
jo, el PSC, ho diu el propi Baños la nit de les Eleccions, i durant una setmana ho va dir,
que havien guanyat les eleccions, però no el plebiscit, per tant, no ho diu un que pot
ser sospitós, que és el PSC, ho diu un actor principal que és la CUP, la que reconeix
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que sí que s'ha guanyat en Diputats, però no s'ha guanyat el plebiscit. Amb això no vol
dir, ni molt menys, que hagem d'obviarr que és un grandissim resultat, hi ha una
població del voltant d'un 48% de gent de Catalunya que vol la independència, això és
obvi, i cal buscar una solució política, però aquesta resolució, al meu entendre i pel
partit que jo represento, crec que té algunes incongruències, la primera és que aquells
partits que la proposen i l'aproven el 9 de novembre, que tot just feia l'any de la
consulta, fan uns mandats concrets que ells després no son capaços de complir,
perquè clar, com pot ser que tres formacions pactin que en 30 dies un govern farà
dues lleis concretes i després o siguin capaços de constituir un govern.. Abans de
firmar aquesta resolució, no sabien si hi hauria govern o no, estrany. A part d'això és
que en aquests moments que es parla de dues lleis importants que són Hisenda i
Seguretat Social, els únics que poden portar Lleis al parlament es el govern que no hi
és, sí que hi és en funcions però no pot fer Lleis, o el propi Parlament, i el Parlament
no està treballant, en absolut, en cap projecte de Llei.
Per altra banda, la pròpia proposta fa una consideració que jo crec que un responsable
polític, sobretot un alcalde, no la pot votar, que és reclamar, demanar la insubmissió, la
insubmissió dels poders de l'Estat, i concretament el constitucional. Aquí diu que
s'obviaran les resolucions de l'Estat Espanyol, és a dir, no complirem cap resolució,
concretament la del Constitucional. Bé, a mi això, pot tenir una coherència, però si
realment no volen complir el que diu el Constitucional, perquè ara el Parlament aprova
per presentar al.legacions el divendres, contra la suspensió de la resolució?, té algun
sentit això?, si no volen complir el constitucional, no li fem cas, perquè el Parlament,
quan reb la comunicació la presidenta, conforme està suspesa, ho publica en el Butlletí
del Parlament?, perquè ho publica?, no cal publicar-ho, si no volem fer-li cas al
constitucional, perquè fem passos?, perquè ho fem?, perquè la Llei ens obliga a
publicar-ho, la Llei obliga a què el Parlament de Catalunya, quan reb una resolució o el
govern, obliga que ho publiqui el Diari de la Generalitat. Per tant, jo estic d'acord amb
què això és una voluntat política però després hem de ser conseqüents amb el que
realment s'aprova.
Per tant, per aquesta i perquè jo crec que un alcalde, en aquest cas, no pot anar per la
via de la insubmissió, nosaltres seguim apostant pel diàleg, negociació i acord, i això
que diem nosaltres, tot just fa una setmana també ho deia el candidat per Dem,ocràcia
i Llibertat, el senyor Homs, deia que anava a Madrid a dialogar, negociar i pactar. Però
a més a més, aquest senyor, que és el que diu que tenen 72 diputats, diu que tenen
majoria per iniciar un procés però no per acabar-lo. A algú se li acudeix que un polític
digui que podrà començar això però que no ho podrà acabar?, qui ho acabarà això?.
Per aquest motiu, jo, en tant que responsable del partit a Palafrugell i també a Girona,
votaré que no a aquesta proposta, però deixo molt clar que els meus companys de
govern, del grup municipal, com que quan jo els vaig anar a buscar per les llistes, jo
els hi vaig dir que els volia per treballar pel poble i que per la resta de temes estarien
totalment en llibertat de vot. Però hi ha dos matisos que jo oldria concretar, el senyor
Piferrer em diu que he canviat de parer, del dret a decidir i ara en l'última Diada només
vaig parlar de democràcia, bé, el nostre partit parlava el 2012 o 2013 del dret a decidir
amb una consulta legal i acordada, però és que hem vist que el dret a decidir realment
era la independència de Catalunya, si nosaltres hem parlat sempre de dret a decidir
legal i acordat, com que hem vist que tothom ha baixat una pantalla, nosaltres ens
queda la que hem defensat sempre, que és un diàleg, un acord i un pacte, que aquest
pacte sí que s'ha de posar a votació. I clar, vostè que em digui que vostè l'any 1977
deia que la Llei estava per sobre de la democràcia, això és veritat, però és que veníem
d'una dictadura, vostè m'està comparant el 1977 amb el 2015?, m'ho compara això?,
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pregunto, l'escenari polític de Catalunya l'any 1977 és el mateix que el 2015?, jo crec
que no, i si algú diu que és el mateix, potser és que jo m'he he equivocat de lloc però
jo crec que en aquest moment estem en democràcia, amb defectes, amb matisos, que
caldrà reformar moltes coses, però no podem comparar el que passava l'any 1977 en
aquest país, amb el que passa el 2015. Per tant, per això i per aquests motius, en
aquest cas, jo votaré que no a aquesta proposta.

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

En el torn d'explicació de vot intervé el senyor Pujol manifestant que durant aquests
últims quatre anys el meu posicionament dins del grup de Convergència i Unió, i en
concret en el tema nacional de fer canvis per esdevenir un estat propi, ha estat sempre
favorable. He votat per coherència personal sempre a favor, entenent que no només hi
ha un camí per assolir-lo. Jo sempre he pensat i manifestat que jo estic a favor d'un
estat propi sempre que es facin les coses ben fetes i dins la legalitat, no ho he fet mai
per interessos partidistes ni per quedar bé, evidentment, senzillament per coherència
entre el que penso i el que faig, sense renunciar ni a posar límits a l'autodeterminació
del nostre poble, intentant garantir en tot moment la seguretat jurídica, i no és el què
diu la resolució 1/XI, doncs puc estar d'acord amb moltes coses, sinó el com. No
comparteixo amb les formes del com que ens han portat encara a ni tenir president ni
govern del poble de Catalunya, i no han estat poques les veus que, començant per
dins del mateix govern en funcions de la Generalitat o membres del Parlament, que
també creuen que el com s'està fent diferent, molt diferent de la realitat.
Jo he passat del creure el fem-ho però fem-ho bé, al fem-ho b´però fem-ho ja.
- senyor Piferrer: Només dues coses. El senyor Gómez m'ha parlat d'Unió, no s´si em
parlava del partit d'Unió, o Unió entre tots. Vostè sap i ho sap molt bé que amb
nosaltres sempre hi podrà comptar per la unitat, altra cosa seran els seus, els que es
varen presentar, que avui mateix ja han votat separadament, o el que vostè va dir a la
presa de possessió, que feien un equip de govern àmpliament independentista, hem
tingut quatre vots avui en el seu apartat. Sempre ens tindrà al seu costat i ho sap. I
nosaltres ho tenim molt clar quin és el nostre objectiu i res ens farà defallir en aquest
camí.
El senyor Fernandez m'ha tornat la pilota en forma filosòfica. Diu que és un error
judicialitzar el procés. Vostè és representant d'un partit polític el qual forma part d'un
altre gran partit polític, al qual no solament no li hem sentit dir res sobre la
judicialització del procés, sinó que més aviat han mirat cap a un altre costat, i aquest
partit polític vostè no el nomena i ho faré jo, perquè veig que gairebé l'han esborrat,
seria el Partit Socialista Obrer Espanyol. Ens parla de la majoria de vots, és veritat,
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Junts pel si i la CUP no varen fer el 51%, els altres tampoc, o sigui puc acceptar que
no hem guanyat però no hem perdut, perquè si hem perdut és perquè ha guanyat un
altre, i no ha guanyat ningú a l'altre costat. L'única cosa que tenim, l'últim procés a què
hem pogut arribar, perquè ho hem fet tot, senyor Pujol, ho hem fet tot perquè vostè hi
era i ho sap, el seu partit hi era, si és que encara és d'Unió, i ho sap, hem fet tots els
passos possibles, tots i un, hem anat a Madrid, hem demanat fer la consulta, hem fet
la consulta i ara volen tancar a la presó, i això també el PSOE mira cap un altre costat,
volen tancar la presó a tres, alguns d'Unió, ho hem fet tot, amb un comandament del
poble per fer un país nou, i el farem, i d'això senyor Fernandez, se'n diu
autodeterminació. I a mi el procés d'autodeterminació, a mi el terme
d'autodeterminació, i tenia en aquells moments 16 anys, me'l va explicar el PSC de
Catalunya, que no és el d'ara, estic parlant de quan hi havia el senyor Pallach i el
senyor Raventos, abans d'entrar-hi el PSOE. I deixeu-me acabar només amb unes
paraules del senyor Romeva, que diu que això no té aturador, si no és avui serà demà,
si no som nosaltres seran uns altres, però aquest país ja fa temps que ha dit alt i clar
que ha arribat l'hora d'anar a totes.
- senyor Gómez: Bàsicament per al.lusions però també per deixar clar que quan
parlava d'unitat no estàvem posant en tela de judici, en aquest cas, ja ens els hem
tingut altres vegades, però en aquest cas no anava en cap direcció directament,
precisament a Esquerra Republicana, però sí que creia que valia la pena fer aquesta
reflexió, perquè sí que és cert que fins ara el procés el que ha valgut ha sigut aquesta
força, el fet d'haver sumat esforços en una mateixa direcció, i sí que és veritat que
estem en un moment en què això està costant molt i per tant, jo creia que valia la pena
que constés en acta i fer aquesta crida en base a la unitat, però no anava, més ben dit,
jo crec que últimament quan es parla d'unitat, se senten al·ludits més aviat la CUP,
però no precisament Esquerra, per tant, no anava en aquesta direcció.
Sí que és veritat que estem en un moment difícil i les coses estan costant, per tant, jo
crec que val la pena que cal apel·lar a això, al fet que hem d'intentar sumar i no
quedar-nos amb la sensació de què a cada bugada anem perdent un llençol, perquè
de la foto del tinell, que érem molts, anem perdent en aquest sentit, massa. Però per
altra banda, sí que hi ha hagut una majoria importantíssima i això també ho volia posar
de relleu, que l'objectiu total, clar, diàfan i pel qual s'estava votant, era pel fet d'assolir
un estat propi, i el resultat, més enllà de les interpretacions que es poden fer, perquè
també podríem parlar des de la perspectiva del vot que vol ser autonomista, i jo no
comptabilitzaria gaire més del 39%, perquè clar, aquí depèn de com ho vulguis
puntualitzar, però el que és indiscutible és que hi ha una majoria parlamentària que és
netament independentista.
- senyor alcalde: Bé, jo no discutiré això, que hi ha una majoria del parlament, sou 72
diputats, però òbviament al parlament de Catalunya hi ha moltes lleis que cal aprovarles amb 0 diputats, per exemple la Llei electoral, no hem sigut capaços de trobar un
consens en un mandat, 90 diputats, per canviar la Llei Electoral de Catalunya. 72
diputats poden declarar la independència, em sembla bé, però en qualsevol cas que
cadascú ho expliqui.
El meu partit és el PSC, no és el PSOE, deixem-ho clar, nosaltres amb el PSOE anem
en coalició a les generals, ho dic perquè vostè per exemple amb en coalició amb Junts
pel si, suposo que Esquerra no és igual que Convergència, vull entendre que no, en tot
cas poden tenir un fil conductor que és el mateix, que és la independència, però
ideològicament jo a vostè el considero força més a l'esquerra que Convergència i crec
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que no m'equivoco. Vostè diu que el meu partit mai s'ha queixat, nosaltres sempre
hem dit que estem en contra de les querelles que han posat tant al President Mas com
a la vicepresidenta com a la consellera, el PSC sempre ha dit que no calia posar
aquestes querelles criminals, sempre ho hem dit, i escolti, no em digui és el que diu el
PSOE, perquè el PSOE que digui el que vulgui, a Catalunya el que hi ha és el PSC i
és un partit autònom. I clar, quan vostè parla de l'autodeterminació, jo comparteixo
aquest principi però el meu dubte és que jo en aquest moment, no jo, el propi president
de l'ONU diu que Catalunya no dóna les condicions per reclamar el dret a
l'autodeterminació, i no és que ho digui jo, que en definitiva soc l'alcalde de Palafrugell,
però és que ho diu l'ONU, que és l'entitat que ens ha de reconèixer en el cas que
siguem país independent. Jo estic d'acord que l'única solució que tenim és que es
pugui votar, estic d'acord amb això i ho he dit sempre, per això diem pacte, acord i
votació, votació de què?, d'un acord polític que pot incorporar una part que sigui
independència, però de la manera que ho estem fent, el nostre partit pensa que no
anem bé. I com acabarà?, no ho sé. Vostès tenen la percepció de què això no té
aturador i que sigui quan sigui serem independents, i jo penso que la solució passarà
per trobar un acord polític que no passarà ni per Rajoy ni per Mas, difícilment dues
persones que són incapaces, en aquest moment segurament més preocupa en Rajoy
que no pas el propi Mas, que han sigut incapaços d'asseure's i dialogar, és molt difícil
perquè entre altres coses jo crec que en aquests moments no es poden mirar ni a la
cara, i quan dues persones no es poden mirar a la cara, vostè sap que és molt difícil
que es pugui dialogar, per tant, crec que el tema queda prou clar. En tot cas, penso
que ha sigut un debat interessant.
- senyor Piferrer: Accepto que el PSC no sigui el PSOE però qui és el cap de llista de
Barcelona per anar a les properes eleccions?.
- senyor alcalde: És Carmen Chacon, però no és PSOE, és militant del PSC. La
federació que hi ha de PSC i PSOE permet que un militant del PSC pugui optar a
liderar el PSOE. No li estic dient res que sigui il.lògic. Un lideratge del PSC pot optar a
liderar el PSOE, no és incompatible.

20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA, PER REALITZAR UN PROGRAMA DE MILLORA EN LA RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES
Relació de fets:
Moguts pel constant problema del mal l’ús dels contenidors d’escombraries, el mes de
juny, el grup d’Esquerra de Palafrugell va posar en marxa una pàgina a la xarxa social
Facebook a fi i efecte de recollir imatges de brutícia, andròmines i trastos que massa
sovint s’acumulen al voltant dels punts de recollida.
El nostre grup pensem que per afrontar aquest problema reiterat, cal una aposta
decidida de diverses accions per a la millora per la qual cosa en proposem algunes
com:
-Senyalització: Cal una bona retolació i senyalització de les deixalles que
corresponen a cada contenidor, així com una bona publicitat dels espais, telèfons i
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horaris on s’ha de dipositar la brossa, mobles o altres objectes voluminosos que no
han d’anar als contenidors.
-Deixalleria pública: Millora en la senyalització de la deixalleria municipal així com la
millora dels seus accessos. Estudiar també la possibilitat d’establir “mini deixalleries”
i/o deixalleries mòbils a diversos llocs del poble, facilitant el dipòsit de productes tan
nocius com olis de cuina, pintures, etc.
-Conscienciació ciutadana: Realitzar una campanya decidida de conscienciació
ciutadana indicant els efectes perjudicials que un abandó irresponsable pot
representar per a la salut i/o integritat de les persones, per al medi ambient i també a
la imatge de la nostre vila, que depèn en gran mesura del comerç i del turisme.
-Advertiment i sanció: Després d’un període prudencial d’adaptació, realitzar tasques
d’advertiment a les persones que no realitzen correctament el dipòsit de les deixalles a
través d’agents cívics, si se n’ha creat el cos, i de la Policia Local. Després de
l’advertiment, imposar sancions a aquelles actituds incíviques, revisant, si escau, les
ordenances fiscals i establint diverses imports de les multes depenent de la gravetat
de l’acció i si existeix, també de la reincidència. Cal estudiar també el pagament de les
sancions amb tasques en treball social com a complement o substitució de l’import
econòmic.

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Realitzar, a través de l’Àrea de Medi Ambient, la redacció del projecte que podem
anomenar “Pla per a la conscienciació ciutadana i la millora de la recollida de les
deixalles”, establint els punts d’actuació prioritària, estudi de les causes, campanyes
puntuals d’actuació, valoració econòmica de les diferents accions a emprendre i altres,
per posar-lo després a disposició dels diferents grups polítics per executar-lo amb el
màxim consens.
2. Aprofitar l’entrada de la nova empresa de recollida per estudiar mesures
correctives, establint interrelacions amb les diverses àrees que poden tenir-hi
implicació com: Policia Local, Participació Ciutadana, Educació, Joventut, Mediació
Comunitària per realitzar un cronograma de les diferents actuacions a realitzar.
3. Fer-ho amb recursos propis i revisar les possibilitats d’obtenir subvencions d’altres
ens, com el Consell Comarcal, Diputació de Girona, Generalitat o altres.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Jonama manifestant que el nostre grup ja fa uns quants mesos, crec
recordar que era el mes de juny, va engegar una pàgina de facebook, on recollíem
diferents fotografies i comentaris de molts contenidors del poble que es veuen com
deixats, es veuen amb deixalles abandonades al voltant, en tot cas, creiem que això
està molt lluny del desitjable per una ciutat turística i comercial com la nostra, i per
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tant, pensem que cal posar-hi remei. Per això, aprofitant que hi ha aquest canvi en el
contracte de les escombraries, pensem que mai millor dir, escombra nova escombra
net, pensem que cal aprofitar això per fer una actuació clara i una aposta forta i ferma
cap a la millora en aquest sentit, sobretot en el que és la conscienciació ciutadana a
l'hora d'abandonar deixalles i altres objecte o dipositar malament les escombraries en
els contenidors que pertoquen, etc. Ho faré curt, només crec que aquestes actuacions
de què parlo, crec que cal una millora en la senyalització, pot ser vertical com en els
mateixos contenidors, d'horaris, de telèfons de contacte, de la Deixalleria, cal facilitar
la informació, a primer cop d'ull al ciutadà a l'hora que vegi o sàpiga com ha de fer per
llençar un sofà, una rentadora, una porta, un cadira o tots els objectes que es poden
veure a les imatges. Hi ha zones que son punts calents que cal una actuació decidida i
ràpida, que son reincidents. Cal, crec jo també, millorar la senyalització a la pròpia
Deixalleria, crec que seria interessant també buscar sistemes d'instal.lar o d'intentar
posar mini deixalleries per facilitar o apropar al ciutadà que pugui dipositar les seves
deixalles. Crec que cal, m'ho han dit moltes vegades, creiem que amb això i amb altres
temes cal treballar fort per la conscienciació ciutadana, i si totes accions que he
comentat no donen fruit, llavors sí, passar una mica a l'advertiment i a la sanció, en
últim terme.
El nostre grup proposa realitzar a través de l'Àrea de Medi ambient, la redacció del
projecte que podem anomenar “Pla per a la conscienciació ciutadana i la millora de la
recollida de les deixalles”, establint els punts d’actuació prioritària, estudi de les
causes, campanyes puntuals d’actuació, valoració econòmica de les diferents accions
a emprendre i altres, per posar-lo després a disposició dels diferents grups polítics per
executar-lo amb el màxim consens, i amb això, evidentment ens oferim a treballar
plegats.
També penso que cal, com he comentat abans aprofitant l’entrada de la nova empresa
de recollida per estudiar mesures correctives, establint interrelacions amb les diverses
àrees que poden tenir-hi implicació com pot ser la Policia Local, Participació
Ciutadana, Educació, Joventut, Mediació Comunitària, molt important aquest punt, per
realitzar un cronograma de les diferents actuacions a realitzar.
I per acabar, crec que cal fer tot això amb recursos propis i revisar les possibilitats
d’obtenir subvencions d’altres ens, com el Consell Comarcal, ara que hi tenim bo
d'arribar-hi, Diputació de Girona, Generalitat o altres.
Tot plegat ens agradaria que ens recolzessin aquesta moció.
- senyor Rangel: A mi m'agradaria ser curt però comprendran que costarà una mica.
No voldria pensar malament i em deixin fer unes cosetes i no s'ho agafin malament,
però em sap greu
Per un costat he trobada poc consistent aquesta moció, l'he trobada fluixa, l'he trobada
amb un clar desconeixement de la situació, l'he trobada sense, i no se m'ho agafin
malament, i fins i tot l'he trobada un punte oportunista, intentaré explicar-ho des d'un
punt de vista una mica pragmàtic i sense entrar en una polèmica agre. També deixi'm
dir-li que dins del grup d'Esquerra hi ha regidors que són molt coneixedors del tema de
les escombraries i de la neteja i que ells això no ho farien, em sembla que no ens n'hi
han parlat. Hi ha una cosa que és el plec de condicions, aquest plec de condicions,
senyor Jonama, sé que l'hem variat per obligacions formals i legals, el seu contingut i
la seva estructura, però el contingut formal, de model, el contingut de quines eren les
accions i de quines eren les actuacions a fer, si no haguéssim tingut les
problemàtiques de tramitació que s'han tingut i que desgraciadament hem hagut de
patir, no l'equip de govern sinó tots els palafrugellencs, aquest plec de condicions
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gairebé podria ser un plec de condicions redactat pel grup d'Esquerra Republicana, el
plec de condicions inicial, no el plec de condicions que després es va anar variant en
funció, jo diria, que d'algunes interpretacions més tècniques que no pas polítiques,
però que no hi vull entrar. Només era per dir-li que a grans trets, aquest document que
hi ha aquí, que és la proposta de plec de condicions sobre el qual les empreses han
licitat i han fet les seves ofertes, i després nosaltres hem adjudicat el contracte que,
per cert, i el concepte oportunista ve perquè a 1 de desembre vostès saben que
entrarà la nova empresa a treballar amb aquest plec de condicions, aquesta és la
realitat i quan vostè em parla de senyalització, escolti, a la pàgina 29, crec que aquest
document vostès el tenen i si no és així, sàpiguen que està a la seva disposició i ho ha
estat, però el seu grup l'ha hagut de tenir perquè l'ha treballat, a la pàgina, 29, pàgina
30, hi ha tres paràgrafs que parlen, com vostè diu, de la senyalització dels contenidors,
retolació, grafiat, tot això, diu els contenidors hauran de portar colors, identificacions,
impressions, especificat per l'Ajuntament, informació de buidat, el bon ús, telèfon, etc,
etc..., tot el llista del que hauran de portar.
Deixalleria, jo sí que el conec una mica aquest document i me l'he mirat, pel que fa a la
deixalleria, diu senyalització, informació usuari del servei de Deixalleria, a la pàgina 67,
a banda de la retolació formal a l'inici, amb horari, telèfons, etc, i posat amb una
retolació, amb unes normes específiques, amb unes restriccions i com s'ha de
gestionar, el 6.6 parla d'instal.lacions, màquines, materials adscrit a la deixalleria,
millora de les instal.lacions, senyalització, conservació, manteniment, senyalització
horitzontal, 43 panells informatius verticals, pintat, rutes, establiments, és a dir, aquí hi
ha tota una sèrie de condicions en el plec de clàusules del concurs, que són
exactament el mateix que vostè ens està demanat. Una millora de la senyalització..., ja
ho sabem, és que desgraciadament aquest concurs el voldríem haver adjudicat i posat
a la pràctica tres anys enrere i que no ens hagués passat això, i això em sembla que
ho hem explicat per activa i per passiva. Quan vostè em parla de conscienciació
ciutadana, no aniré a buscar la pàgina de la conscienciació ciutadana i quins són els
programes que estan definits obligatòriament per part de l'empresa, només li diré,
demà tenim la tercera reunió de treball, en la qual ja pactem amb l'empresa que ha de
gestionar, per part de l'empresa adjudicatària, tot el programa de conscienciació
ciutadana anual, en el qual hem de treballar a mesura que es vagin implementant els
diferents serveis, quines són les mesures de pedagogia, conscienciació a escoles, a
veïns, a activitats, amb restauració, amb els diferents generadors de residus, etc, com i
quan ho començarem a treballar.
I després vostè em parla d'advertiment i sancions, escolti, tenim un reglament
sancionador de l'ordenança de residus que, a més a més, tenim la desgràcia que fa
coses de tres mesos ens han fet un decret modificador de la 1/2009, que era la
generadora de la Llei de residus, i aquest decret ens modifica les categoritzacions de
les sancions, les lleus, greus i molt greus, i la valorarització d'aquestes
categoritzacions a cadascuna de les sancions, i per tant, el que hem de fer i ens hi
posarem i ja, és tocar i modificar la nostra ordenança de residus amb l'apartat del
règim sancionador. Entenc que vostès estiguin preocupats per el tema dels residus les
accions que ens han mostrat amb la pàgina del facebook, és una mostra més
d'aquesta voluntat de què les coses vagin a més, i per tant, i donat que, i ara en nom
de l'equip de govern el que els hi vaig a presentar és una mica la resposta a la seva
moció. És que donat que hi estem treballant amb el senyor secretari perquè els
diferents grups de l'Ajuntament ens diguin quins són els seus representants en
aquesta comissió on hem de treballar l'estudi de tarifes per valorar a partir del llarg
d'aquest 2016, com i quina manera treballarem els números de les taxes dels residus
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a partir del 2017, i que aquí hi estaran convocats, si no ho estan ja, o estan pendents
de fer la convocatòria, aquí el que estem disposats, a aquesta comissió, donar-li una
ampliació de les seves funcions en la línia del que en està, entre cometes, demanant,
però des de la practicitat, és a dir, ara en aquests moments, en la primera de les fases,
seguiment acurat de tot el que és el traspàs de l'adjudicació, aquest procés d'uns sis o
vuit mesos, que serà complexe, i podem establir un calendari de reunions el
suficientment àgil com perquè cada quinze dies o tres setmanes sapigueu tots els
grups què és el que s'està treballant, com s'està treballant i quines seran les
possibilitats d'aquesta implementació, però també amb aquesta modificació de
l'ordenança de residus, i a partir de l'estiu que ve, que jo crec que és quan es
començaran o s'haurien de començar a valorar els resultats d'aquesta nova
adjudicació, fer unes valoracions i posar, fins i tot, alguns aspectes quantitatius per
saber exactament si millorem o no millorem, si ens estanquem o no ens estanquem, i
crec que aquí estic disposats que si vostès i l'equip de govern, jo crec que coincidim
tots, en relació a aquest tema, si vostès deixen aquesta moció sobre la taula, l'equip
de govern es compromet, abans de festes o passat el pont de la Puríssima, fer la
primera reunió en la qual establim totes les bases de totes aquestes eines de treball,
que és una mica lligant-ho amb la voluntat aquesta de trobar aquestes ganes de
treballar i aquestes voluntats de consens que volen vostès plantejar-nos, si no és així,
molt a disgust els hi votarem en contra aquesta moció.
- senyor alcalde: Per tant, el que proposa el govern serà que la comissió que s'ha de
muntar demà, que demà aprova la Junta de Govern la proposta de crear la comissió,
la proposta del grup d'Esquerra és que ampliem l'objecte d'aquesta comissió i les
funcions, i en una primera fase afrontem el que proposa el grup d'Esquerra amb
aquest pla i després avencem l'altre. Ho dic perquè d'alguna manera, com que en
aquesta comissió també hi ha els tècnics de Medi Ambient i de Serveis, penso que és
una proposta que pot englobar molt més la feina i una manera força més integrada,
per un costat tarifa i per l'altre funcionament d'aquestes mancances que vostè
determina. Aquesta és la proposta que en aquest cas el govern els hi fa.
- senyor Jonama: Nosaltres estem molt contents que tot aquest plec, com ja sabem,
contempli totes aquestes coses, i efectivament som oportunistes. Som oportunistes
perquè va ser entrar en el govern i començar a engegar aquest facebook perquè
realment pensem que és un problema i que no hem d'esperar quatre anys, com
portem, parlant malament, amb merda pel carrer, i ara haver d'esperar sis mesos més
a què tot aquest pla es faci tot el traspàs i tot això, quan veiem que hi ha petites
actuacions que es poden fer, com és aquest senyal itinerant que vostès van passant
d'un contenidor a l'altre, que funciona, perquè jo ho he viscut al carrer Cases Noves
cantonada amb el carrer Clavé, i son petites accions que cl que es puguin definir
entretant i que realment ajuden a què aquest problema no s'exemplifiqui en el carrer.
El que no podem fer e´s estar esperant quatre anys a la pròrroga del contracte, i els
contenidors són els que són, no estan senyalitzats i ara em diu que encara han
d'esperar a fer el traspàs i després veure per l'estiu que ve, si tot va bé, a veure quin
resultat dóna tot plegat.
Ja dic, estem contents, deixarem la moció sobre la taula perquè és d'agrair que
puguem treballar plegats en aquest sentit perquè crec que realment és una
preocupació de tots plegats, i és al final el nostre objectiu, però pensem que no podem
esperar sis mesos, cal de seguida per alguna cosa, no ens podem quedar de braços
plegats mentre es posa o no es posa en marxa el contracte d'escombraries.
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Per acabar, deixarem la moció sobre la taula i esperem poder treballar amb vosaltres
perquè realment aquest problema tingui solució ràpida i efectiva.
- senyor alcalde: Fixi's que el govern li ha proposat deixar-la sobre la taula, no retirarla, que és un matis important, perquè entenem que és un acte de prudència el que
farem nosaltres és ampliar les funcions d'aquesta comissió a veure com evoluciona i
sempre es pot tornar a presentar, esperem que no calgui, treballarem perquè no calgui
tornar a presentar aquesta moció i que en la primera reunió de la comissió puguem
treballar en aquestes propostes de millora del propi servei.

En conseqüència es deixar sobre la taula la moció presentada pel grup municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya.

21.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ I
L'ENTESA, EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L'IVA CULTURAL QUE AFECTA A
LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN
L’ÀMBIT LOCAL
Relació de fets:
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada
de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%.
Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per
a la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a
Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP.
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la
mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi
augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha
quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per
IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i,
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda
mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe
sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en
moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts municipis com el
nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en
la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura.
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Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la
pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.
Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 10% -i, mantenint el
4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i
especialment aquelles que van directament adreçades al públic infantil-.
2.
Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.
3.
Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment
d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb
l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la
creació i el consum cultural.
4.
Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i
Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre
municipi.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rocas manifestant que el grup municipal socialista presenta aquesta
moció a la consideració del Ple, amb vocació que esdevingui constitucional, per tal que
des de Palafrugell ens posicionem de manera clara i rotunda en contra de l'IVA que
s'aplica actualment sobre el consum de béns i serveis culturals.
L'any 2012, el govern de l'estat va incrementar l'IVA cultural de manera dràstica al
21%, una pujada absolutament desproporcionada que ens ha posicionat al capdamunt
de tots els IVAS culturals de tots els països de l'eurozona. Des de llavors, aquest ha
estat el tipus impositiu que ha gravat els béns, activitats i consum de la majoria de
continguts culturals, cinema, teatre, circ, dansa, música. Una mesura que pensem ha
perjudicat i està perjudicant greument l'accés a la cultura de la majoria dels ciutadans,
ha influït també negativament en el negoci del que és la cultura i ha suposat una
reducció important en la utilització i el consum d'aquesta per part de la ciutadania, i
una pujada que, a més, no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i que ha suposat
també un clar cop per a la creació i producció de proximitat i l'accés a la cultura en
l'àmbit local.
Tal com s'assegura a la moció, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una
tremenda mostra de miopia del govern de l'estat, la qual té un efecte directe no només
en el foment de nova creació cultural sinó que afecta de manera contundent al foment
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de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i
pobles, i per tant, afectant també a l'economia local de molts municipis.
En conseqüència, pensem que els ajuntaments dins de la seva funció, també, de
dinamitzadors i promotors culturals en som directament perjudicats i en conseqüència,
des del municipalisme tenim tot el dret i jo diria, fins i tot, l'obligació d'instar a aquest
canvi, perquè entenem que parlar avui de cultura i municipis és parlar de la clau que
en aquests moments està fent possible que el teixit cultural del país subsisteixi gràcies
a la feina també de molta gent, de la societat civil, de moltes entitats, empreses i
organitzacions acompanyades també evidentment pels respectius ajuntaments.
A continuació llegeix la part dispositiva de la moció.
Continua dient, que Palafrugell, com sabeu és un municipi amb una oferta cultural
extensa i madura i que des de fa anys ha anat consolidant la cultura en una posició
central dins les polítiques municipals, votar a favor d'aquesta moció és, sens dubte,
votar a favor de la preservació de la cultura com a espai de progrés i com a factor
d'integració i cohesió social a nivell local. En entendre que la cultura mai es pot
considerar un luxe sinó tot al contrari, cal veure-la i entendre-la com un dret universal
de ciutadania, és per això que sol.licitem a la resta de grups del consistori el seu
recolzament i en aquest sentit, ja s'ha dit al principi de la intervenció, que aquesta
moció neix amb vocació d'assolir el màxim consens possible.
- senyor Genover: Subscrivim les paraules que acaba de dir el senyor Rocas,
plenament d'acord, no hi afegeixo més perquè tot el que acaba de dir ho fem nostre,
fins i tot demanar al PSC si podem ser grup proposant.
- senyor Gómez: Com sol ser habitual el senyor Rocas ha fet una explicació completa
de la moció, a banda que la moció ja ho és de per si, per tant, qualsevol explicació que
féssim nosaltres seria una mica reiterativa. Agrair la proposta de què sigui institucional,
per tant nosaltres també ens avenim, igual que ha fet el senyor Genover, a estar com a
grup proposant i no tenim dubtes que això finalment serà així.
Només incidir en dos aspectes. Nosaltres també entenem que la cultura és un element
troncal de la nostra societat i creiem que ho hem de fomentar i des d'aquí els municipis
hem de fomentar-ho, i a més a més l'entenem com un element de cohesió, que vostè
també ja ho ha dit, i també com un motor econòmic, i bona prova d'això és molt bona
part de la feina que es fa, fins i tot des de les diferents àrees, podríem posar molts
exemples, com el Festival de Jazz, que en aquest cas organitza l'Àrea de Cultura, o el
Flors i Violes o les Havaneres que recau més sobre l'Institut de Promoció Econòmica,
però és evident que hi ha aquesta vinculació, que a vegades hi ha regidors absents
que no ho acaben d'entendre, que aquests aspectes culturals entenem que ens
serveixen com a motor econòmic, i per tant, no podia ser d'una altra manera, que
evidentment donarem suport a aquesta moció.
- senyor Piferrer: Un petit comentari només, en el sentit que creiem que arriba una
mica tard, com que nosaltres Esquerra Republicana, considerem que l'estat espanyol
no és el nostre, el cos ens demanaria abstenir-nos, però no ho farem, no la farem
institucional, nosaltres no farem que el nostre nom surti a aquesta moció però hi
votarem a favor.
- senyor Rocas: Agrair a tots els grups el seu vot afirmatiu i en tot cas recollir tant la
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proposta de l'entesa com del grup de Convergència i Unió i acceptar-los com a grups
proposants.

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

Propostes urgents
S'acorda per unanimitat tractar el següent assumpte no inclòs inicialment a l'ordre del
dia de la sessió.
MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN ELS ENS
PARTICIPATS.- Aprovació.Relació de fets:
El Ple de l'Ajuntament del dia 30 de juny de 2015 va aprovar el nomenament dels
representants de l'Ajuntament als ens participats inclosos en el registre.
Atès que per raons d'organització cal modificar la representació de l'Ajuntament a la
Fundació Josep Pla.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Modificar l'acord del Ple de l'Ajuntament del dia 30 de juny de 2015, de
nomenament de representants de l'Ajuntament en els ens participats, que pel que fa a
la Fundació Pla, que quedarà com segueix:
3.4.- NOM:
Forma jurídica:
Conclusió:

Fundació Josep Pla
Fundació
No vinculada

Representant:

Sr. ALBERT GÓMEZ CASAS
Sr. XAVIER ROCAS GUTIERREZ
Nomenament per acord del Ple de 30 de juny de 2015

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que aquesta proposta és per modificar els
membres de l'Ajuntament a la Fundació Josep Pla, perquè hi havia nomenats en el
seu moment el senyor Gómez i la senyora Frigola, però donat que la senyora Frigola ja
hi assisteix en representació del Consell Comarcal, fem la proposta de mantenir el
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senyor Gómez i nomenar al senyor Rocas. La Fundació ens ho ha demanat que ho
féssim per urgència donat que divendres vinent hi ha una reunió del Patronat.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

22.- INFORMES.Intervé el senyor Pujol manifestant que en el Ple del mes de setembre, la senyora
Massaguer va fer un prec sobre uns passos de vianants, i li hem fet arribar un informe
tècnic de la Policia i m'agradaria aprofitar ja que la senyora Massaguer ens ho va
demanar, que era per ajudar-nos una mica a millorar el trànsit, informar a la gent que
ens pugui estar escoltant que quan hi ha un pas de vianants en un encreuament, el
vehicle que gira, el vehicle que surt i no existeix senyalització, sempre el vianant té
prioritat per sobre del vehicle, encara que no hi hagi un pas de vianants, al fer un gir
sempre té prioritat el vianant.

23.- PRECS I PREGUNTES.Intervé el senyor Palahí, manifestant que la pregunta és relativa als espais de Plaça
Nova. Ens hem adonat que el local del Penguins ha fet un tancament exterior a base
d'unes mampares de metacrilat o de cristall, exactament no sé el que és, i el que ens
agradaria saber si això està dins de la normativa, si es permeten elements exteriors en
aquests mampares, en aquests panells, i si aquesta és la fórmula elegida per ordenar
l'espai cedit als comerços, per separar l'ús públic de l'ús concedir a ells. I ens
agradaria saber, si això és així, com quedarà la plaça una vegada tothom faci servir el
mateix criteri.
- senyor Rangel: Dir-li que és perfectament recollit, el que passa és que l'únic espai on
no estava recollit era a les taxes, i en aquests moments, a partir del dia 1 de gener, a
les taxes de l'any 2016, això quedarà clarament definit, com i de quina manera. Pel
que fa al que em deia en la segona part, en relació a si això era una fórmula de
tancament, bé, és una fórmula de tancament com n'hi ha en moltes terrasses, que
aquesta vegada és de vidre i que crec que a plaça Nova, haurà de tenir o hauria de
tenir un mecanisme de gestió de l'espai públic el suficientment coherent amb la qualitat
de l'espai i la delimitació que poden arribar a oferir aquests semi tancaments, en
relació al vent, a la fred o a les necessitats que hi hagi. En aquests moments estem,
des de l'IPEP i des de Serveis, fent les reunions amb els operadors privats dels espais
públics de plaça Nova, per acabar de gestionar una proposta pel 2016, que englobarà
des de com han de ser aquests tancaments, com han de ser els espais i quines seran
les superfícies. Per tant, en el moment que això sigui ferm i consensuat amb tots els
operadors, si volen els hi podrem fer arribar una proposta de com quedarà pel 2016.
- senyor Palahí: Gràcies. No ho acabo d'entendre bé, perquè vostè em diu que s'està
estudiant una proposta, que quan la tinguin estudiada ja ens la passaran, però
mentrestant s'està fent una cosa que vostè m'ha dit que hauria de tenir un reglament i
en canvi no el té, però ja l'estem passant, donem la sensació que passem el carro per
davant del bous, i la veritat la pregunta era si és aquest el criteri de fer-ho. Vostè em
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diu que s'està estudiant, entenem que si s'està estudiant encara quest no és el criteri
però en canvi es fa, no ho acabem d'entendre, però bé, ja ho resoldrem.
- senyor Lladó: Des del grup municipal d'Esquerra Republicana estaríem molt
interessats en saber com està el tema de la fibra òptica a Palafrugell, doncs com diu
aquest document que tenim aquí, ja 91 de 131 municipis de la Costa Brava, ja en
tenen o està previst que en posin. A més a més, a part d'això, la pregunta es bifurca,
ens agradaria saber si va anar algun representant del govern municipal al Cercle
d'Infraestructures que va tenir lloc a Palamós.
Creiem que el tema de la fibra òptica és un tema molt important tant per les empreses,
tenint en compte les dinàmiques en què ens trobem en el mon d'avui, és molt
important, com també pels particulars.
- senyora Palacios: en quant al tema de la fibra òptica estem pendents de rebre un
altre pressupost ja que s'han de fer unes obres per un valor superior a 18.000 euros,
per tant, necessitem tres pressupostos, per poder tenir fibra òptica a Palafrugell. De
totes maneres també, a part d'això, s'ha posat una antena a dalt de l'edifici de la Caixa,
d'orange, que proporciona 4G. Intentarem de cares a l'any que ve, tenir-ho tot preparat
per poder connectar la fibra òptica.
Pel que fa a la segona pregunta, m'he excusar per no poder-hi anar per un tema
personal.
- senyora Tauste: Sabem que fa uns anys hi havia un Consell Municipal que regia les
intervencions de la Muntanya de Sant Sebastià, ens agradaria saber en quin punt es
troba.
- senyor alcalde: Ho demanarem perquè, tinc memòria, però em sembla molt que això
fa molts i molts anys que no s'ha convocat, però en tot cas buscarem quina és l'última
reunió que es va fer. Penso que en l'última reunió que es va fer la presidenta era la
Cati Piera o la Carmen Bonal. Ho mirarem , però no se n'ha convocat cap més i penso
que segurament caldria mirar si és operativa i quins membres hi havia, que
segurament caldrà nomenar-los nous.
- senyora Massaguer: La meva pregunta va dirigida per saber si es fa alguna actuació
amb les bicicletes, que cada vegada se'n veuen més, que van per les voreres de la
vila. Hi ha previst fer alguna actuació per evitar això?, senyalització, per exemple.
- senyor Pujol: Tenim prevista una campanya per la propera primavera, una campanya
amb uns tríptics informatius, passant per les escoles, explicant qui pot circular amb
bicicleta per les voreres i qui no hi pot circular. Per exemple, els menors acompanyats
del pare hi poden circular, i ho estem treballant. Si es detecta alguna persona que està
circulant per les voreres sense ser dins de l'edat aquesta, evidentment s'aixequen
sancions.
- senyor Piferrer: Li voldria preguntar al senyor alcalde si vostè encara manté el
posicionament que va fer la senyora Judit Zaragoza en el darrer Ple, que com a jurista
va dir que la moció en què demanàvem que se suprimissin uns noms de carrers de
Palafrugell i que se'n posessin uns altres sense esmentar quins eren, va dir que
contradeia la comissió del Nomenclàtor, ens va venir a alliçonar una mica a veure si
havíem llegit el reglament o no, li varem reconèixer que no l'havíem llegit, ens l'hem
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llegit després, de dalt a baix, hem vist que era una comissió d'assessorament, no una
comissió executiva, i en cap cas hem trobat que s'havia de fer en el cas de la
supressió del nom d'un carrer, que la moció anava per aquí. Evidentment si se
suprimeix s'haurà de canviar, però en cap cas hem trobat el procediment que s'havia
de seguir si per raons polítiques es volia canviar el nom d'un carrer. Com que no ho
hem trobat, hem demanat assessorament als secretari de l'Ajuntament, que ens han
fet un informe, i nosaltres demanàvem si entrava dins de la normativa i dels estatuts
d'aquesta comissió del Nomenclàtor, engegar el procés mitjançant una moció del Ple. I
jo entenc, si no és així, el secretari que em contradigui, que si es tracta d'engegar el
procés, una moció al Ple era efectiva, era correcta. És a dir, que el que vàrem aprovar
en aquells moments era correcte. Vostè va dir que hi votava en contra perquè deia que
contradeia la normativa. Sempre i quan, i el secretari ens ho ressalta i nosaltres a la
moció que varem presentar, en el punt número vàrem tenir molta cura de dir que
encarregàvem l'informe a la comissió del Nomenclàtor per avaluar aquesta possibilitat.
Nosaltres creiem que això pot entrar correctament dins el dret de la normativa i llavors
si vostè volia votar en contra podia haver dit alguna altra cosa que no pas fer-nos
aquesta lliçó de jurista que ens va fer.
- senyora Zaragoza: Vaig contestar el meu sentit de vot, vaig explicar el perquè i
continuo pensant que jo tenia la raó, perquè hi ha un reglament que regula la creació i
el funcionament d'aquesta comissió del Nomenclàtor. L'objecte d'aquest reglament és
determinar el procediment de la denominació de carrers i espais públics del municipi,
així com els seus canvis, amb la qual cosa, des del punt que s'aprova aquest
reglament i s'aprova la forma reglada de com aprovar un canvi, vaig dir que com a
jurista entenia que havíem de seguir aquest reglament. El reglament estableix un
procediment reglat, que és a sol.licitud s'inicia la resolució d'alcaldia i per aquesta
resolució d'alcaldia, la comissió del Nomenclàtor informa, és un informe preceptiu no
vinculant, però primer la comissió del Nomenclàtor informa i després es passa per Ple.
El Ple pot aprovar o no, en funció del que digui l'informe, si és preceptiu però no és
vinculant, pot aprovar un canvi de carrer quan la comissió ho ha desaconsellar. Però
no es va seguir el procediment reglat que pertoca, per tant, jo entenia que seguint el
procediment reglat, primer s'havia de demanar l'informe preceptiu, el que no es pot
acordar en un Ple és un canvi de denominació de carrer. Què dia el punt primer de la
moció?. Acordar canviar la denominació dels carrers. Amb la qual cosa, s'està
acordant canviar una denominació de carrers, quan no hi ha un informe preceptiu de la
Comissió del Nomenclàtor que pot estipular, aconsellar o no, fer aquest canvi. Amb la
qual cosa, vaig dir, en principi era un tema polític, a banda que jo vaig entendre que
era un tema legal, és un tema polític. Aquí es volia fer constar que volen treure el canvi
de la denominació de Borbons d'uns carrers, però jo deia que perquè no es feia tal
com diu el procediment, se sol.licita, s'obre expedient, per resolució d'alcaldia es passa
a la Comissió del Nomenclàtor, la comissió fa l'informe preceptiu no vinculant, es
passa pel Ple i el Ple aprova. Perquè s'havien de saltar aquest tràmit previ?, perquè
havíem d'acordar un canvi de carrers, quan en principi, si la comissió ho desaconsella
s'ha de tornar a passar per Ple l'aprovació d'aquest canvi?. Tornarem a passar per la
comissió de nomenclàtor si es fa el canvi, després quins carrers hi posem?, perquè es
fan passos en va?. Perquè era una tema polític i jo vaig dir que per aquí no hi passava,
no passo pel joc polític quan hi ha un reglament que estableix un procediment reglat
per fer un canvi de carrers, que per alguna cosa hi ha el reglament. Amb la qual cosa
continuo pensant i dient el que vaig dir en el seu moment, hi ha un procediment reglat
que no es va seguir en el seu moment, i el procediment reglat és sol.licitar, resolució
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de l'alcaldia, reunió de la comissió del nomenclàtor, informe preceptiu no vinculant i es
passa pel Ple, el ple aprova o no, en funció de l'informe, però l'informe hi ha de ser, és
previ, aquí no hi havia cap informe previ, aquí es va acordar canviar el nom dels
carrers sense que hi hagués un informe preceptiu, preceptiu, vol dir que hi ha de ser
abans, amb la qual cosa jo vaig dir que no hi estava d'acord, i que votava en contra
perquè tenim un reglament que ho estipula i que no s'estava seguint el reglament.
- senyor Piferrer: Vostè manté que per iniciar el procés no ho pot fer el Ple?.
- senyora Zaragoza: Jo mantinc que el ple no pot aprovar canviar el nom dels carrers.
Què deia la moció, en el punt primer?, canviar el nom dels carrers.
- senyor Piferrer: L'informe del secretari és molt clar perquè canviar és treure un nom i
posar-ne un altre i això no ho posava aquí, és única i exclusivament el procés, i així el
secretari ho ha entès, i nosaltres creiem que el secretari té tota la raó. El primer punt té
un caire més polític, la substitució d'aquests noms, i el que va aprovar el Ple és l'inici
del procés i nosaltres considerem que el Ple pot, igual que ho pot fer un particular,
igual que ho pot fer l'equip de govern, el ple té la potestat de demanar al govern que
iniciï el procés, que són les paraules textual, de si ho creu oportú la comissió.
- senyor alcalde: Està clar que aquesta moció era una moció política, i vostès en el
primer punt, tot és matisable fins i tot el propi informe que fa el secretari, fa un informe,
que jo mai els he posat en qüestió, al contrari, però en el primer punt, per m i quan hi
ha un primer punt va per sobre del segon, sempre primer el primer i després el segon.
El primer punt diu que es procedeixi a fer el canvi de nom dels carrers, i el segon punt
és demanar l'informe a la comissió del nomenclàtor, crec que vostès ja han pres una
decisió política que és que volen canviar els noms del carrers. El que és evident és
que el procés d'iniciar el canvi o modificació dels noms dels carrers, ho fa la pròpia
comissió i només hi ha una cosa prèvia, que jo dic que el més normal hagués sigut
primer parlar amb els veïns, jo crec que el més normal en un procés d'aquests tipus és
parlar amb els veïns a veure que opinen si de cop i volta els hi canviem el nom del
carrer. Jo crec que l'informe és prou clar i la postura que ha defensat la senyora
Zaragoza és prou clar, i vostè en tot cas pot tenir matisos polític, no passa res, en
qualsevol cas ja es veurà si realment amb aquesta moció i amb l'informe, a veure la
comissió del nomenclàtor quin tipus d'informe fa en relació al canvi, però per mi hi ha
una prèvia i és que quan fem aquestes coses caldria primer parlar amb els afectats,
perquè crec que aquesta moció, si finalment la comissió del nomenclàtor diu que sí i
s'ha de fer el canvi, implica unes qüestions que ens afecten a tots, a l'Ajuntament, per
una part, i també als veïns, caldrà explicar-ho a la gent.

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