ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
PALAFRUGELL DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2015

DE

L'AJUNTAMENT

DE

Núm.: PLE2015/19
Dia i hora: 22/12/2015 19:30:00
Lloc: Sala Ple
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Tinent d'Alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MANLLEU
Regidor Senyora SERGI SABRIÀ BENITO
Regidor Senyor XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidora Senyora MÒNICA TAUSTE VIVO
Regidor Senyor PAU LLADÓ I REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHÍ I AGUSTÍ
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial es reuneix el Ple per fer sessió Ordinària en
primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
A) PART RESOLUTÒRIA
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1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA.- Coneixement.A.1) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR,
PRESSUPOST I HISENDA
3.- SENTÈNCIES I DECRET. Coneixement.4.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament d’advocat. b)
Nomenament per comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de jutjats.
5.- DIVISIÓ DE LA FINCA REGISTRAL 28007, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL, CORRESPONENT AL LOCAL SITUAT A LA PLANTA BAIXA DE
L’EDIFICI DEL CARRER DE JOAN FUSTER I ORTELLS NÚMEROS 20-40, A
PALAFRUGELL. Ratificació d’acord.6- ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015,
DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DELS ASPECTES FISCALS I DE
GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS.- Ratificació7.- ADAPTACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) PEL QUE FA ALS
LLOCS D’AGENT I CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL A LA MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 16/1991 PER LA LLEI 3/2015.- Aprovació.8.- BONIFICACIÓ ICIO OBRES COMUNITATS PLA DE BARRIS. Aprovació
9.- RESOLUCIÓ RECLAMACIONS I APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES
FISCALS EXERCICI 2016. Aprovació definitiva
10.- EXPEDIENT DE CONTROL DE FISCALITZACIÓ A POSTERIORI I CONTROL
FINANCER DE SUBVENCIONS. Informació
A.2) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
11.- SENTÈNCIA I INTERLOCUTÒRIA URBANISME. Coneixement.12.- PROJECTE DE REGULARITZACIÓ DE FINQUES INCLOSES AL POLÍGON
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU b1.38, CAMÍ FONDO, A PALAFRUGELL.
Aprovació definitiva.13.- CONVENI URBANÍSTIC I ADDENDA FORMALITZATS ENTRE L’AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL I EL SENYOR LLUÍS VENDRELL SALVIA, PER A LA
MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL CAMÍ PÚBLIC DE LA CALA DEL CAU
MITJANÇANT UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. Aprovació definitiva.14.- VENDA DIRECTA D’UNA PARCEL•LA SOBRERA SITUADA AL CARRER DE
L’ILLA BLANCA, A LA URBANITZACIÓ AIGUA XELIDA, A TAMARIU. a) Adjudicació
als propietaris confrontants. b) Aprovació.
A.3) ASSUMPTES COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
15.- ATORGAMENT DEL DIPLOMA AL MÈRIT CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL AL CINE CLUB GARBÍ.- Aprovació.16.- ATORGAMENT DEL DIPLOMA AL MÈRIT CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL A L’ESPARTERIA I CISTELLERIA BLANCH.- Aprovació.17.- ATORGAMENT DEL DIPLOMA AL MÈRIT CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL A LA SABATERIA CAMA.- Aprovació.B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
17.- INFORMES.18.- PRECS I PREGUNTES.-
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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.
El regidor senyor Víctor Girbal s'incorpora a la sessió quan s'estava tractant el punt
número 7 de 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 2015/16 Extraordinària 19/11/2015
PLE 2015/17 Ordinària 24/11/2015
PLE 2015/18 Extraordinària 24/11/2015

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 20 de novembre i el 17 de desembre de 2015,
número en ordre correlatiu creixent de la 2776/2015 a la 3011/2015.

A.1) Assumptes comissió informativa de règim interior, pressupost i hisenda
3.- SENTÈNCIES I DECRET. Coneixement.Relació de fets:
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona en
el procediment abreujat número 96/2015, interposat pel senyor Alexandre Luis Cruz,
contra la resolució de l’alcaldia de data 8 de gener de 2015 per la qual es va declarar
la nul·litat del nomenament del recurrent com a funcionari de carrera del cos de la
Policia Local, amb retroacció del procediment al moment anterior a aquest
nomenament i la resolució de l’alcaldia de data 29 de gener de 2015 que va declarar al
recurrent no apte i exclòs del procés selectiu, per la qual es desestima el recurs
contenciós administratiu interposat i confirma els actes administratius recorreguts.
Atès el Decret dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona en el
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recurs ordinari número 404/2014, interposat per la societat Hotel Llafranc, S.L., contra
la resolució de l’Alcaldia que va decretar la reducció d’horaris del Bar La Caleta a
Llafranc, pel qual es té per desistida a la part actora del recurs i es declara la
finalització del procediment judicial sense fer especial pronunciament en costes.
Atesa la sentència dictada en el judici de faltes número 265/2015 pel Jutjat d’Instrucció
número 1 de La Bisbal d’Empordà, incoat per una denúncia per part de l’Ajuntament de
Palafrugell i la societat Enllumenats Costa Brava, SL, contra els senyors F.P.A. i
E.M.C., per un furt de 34 metres de cablejat al carrer Vapor i Gas de Palafrugell que va
provocar durant tres dies la manca de subministrament elèctric a la zona afectada, per
la que es condemna al senyor F.P.A. com a autor penalment responsable d’una falta
de furt de l’article 623.1 del CP a la pena d’un mes de multa amb quota diària de 2
euros. Així mateix condemna al Sr. F.P.A. a satisfer la quantitat de 524,44 euros en
concepte de responsabilitat civil a l’Ajuntament de Palafrugell com a perjudicat, i absolt
al Sr. E.M.C.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de les esmentades sentències i decret.

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.- RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA. Ratificació: a) Nomenament d’advocat. b)
Nomenament per comparèixer i personar-se l’Ajuntament davant de jutjats.
Relació de fets:
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2889/2015 de data 4 de desembre de 2015,
per la qual es va nomenar a l’advocat, adscrit al Col·legi de Barcelona, senyor
Santiago Sáenz Hernáiz, per representar i defensar aquest ajuntament davant del
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, en el procediment abreujat
número 363/2015, interposat per la lletrada senyora Judith Pont Riera, en nom i
representació del senyor Manel Marin Mates, contra la Resolució de l’Alcaldia número
1784/2015, de data 13 de juliol de 2015, per la qual es va desestimar el recurs
d’alçada interposat pel recurrent contra la resolució del Cap de la Policia Local número
7/2015 de data 7 de maig de 2015.
Atesa la Resolució de l'alcaldia número 1357/2015, de 4 de juny, per la qual s'aprova
l'acord 1/2015 de la mesa general de negociació en matèries comunes dels empleats
de l'Ajuntament de Palafrugell, de data 22 de maig de 2015, pel que, excepcionalment
i per l'any 2015, s'estableix un dia addicional de permís per haver-se donat la causa
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que un festiu nacional no recuperable i no substituïble recau en dissabte durant aquest
any 2015.
Atesa la Resolució de l'alcaldia número 2865/2015, de 2 de desembre, per la qual
s'aprova l'acord 2/2015 de la mesa general de negociació en matèries comunes dels
empleats de l'Ajuntament de Palafrugell, de data 6 de novembre de 2015, pel que es
modifica l'apartat 3 de l'article 26.7 del Pacte de condicions de treball del personal
funcionari i del Conveni col.lectiu del personal laboral, referent als dies addicionals, per
antiguitat, de vacances i d'assumptes propis.
Atesa la Resolució de l'alcaldia número 2943/2015, d'11 de desembre, per la qual
s'aprova l'acord 3/2015 de la mesa general de negociació en matèries comunes dels
empleats de l'Ajuntament de Palafrugell, de data 4 de desembre 2015, pel que
s'estableix la jornada anual i els horaris de treball per torns de l'any 2016 i s'aprova
que el 5 de gener, i el 24 i 31 de desembre siguin dies no laborables, d’acord amb
l’article 9.8 de la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques de 22
de desembre de 2012 i d’acord amb la decisió de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de
Palafrugell
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar les esmentades resolucions.

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

5.- DIVISIÓ DE LA FINCA REGISTRAL 28007, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL, CORRESPONENT AL LOCAL SITUAT A LA PLANTA BAIXA DE
L’EDIFICI DEL CARRER DE JOAN FUSTER I ORTELLS NÚMEROS 20-40, A
PALAFRUGELL. Ratificació d’acord.Relació de fets:
Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 17 de
desembre de 2015, que transcrit textualment indica:
“ Vist que l’Ajuntament de Palafrugell és propietari en ple domini de la finca registral
número 28007, inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 3202, llibre
744, foli 163, inscripció 2ª, a títol d’adjudicació, segons instància privada de data 8 de
novembre de 2007, inscrita en data 20 de novembre de 2007, que va generar la
inscripció 2ª, i que té la següent descripció:
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“ URBANA (en construcción): entidad número 2. Local en planta baja, del edificio de la
calle Joan Fuster números 20, 30 y 40, de Palafrugell. Consta de un espacio diáfano
de superficie construida de novecientos setenta metros cuadrados. Linda: al fondo,
Este, con fachada posterior del edificio, con zona ajardinada y rampa de acceso al
sótano; al frente. Oeste, con cajas de escalera 1, 2, 3, fachada principal a calle Joan
Fuster y con zona comunitaria destinada a estación transformadora, a la izquierda,
Norte, con cajas de escalera 1, 2, 3, rampa de acceso a sótano y a través de fachada
testero con calle Manufactures del Suro, a la derecha, Sur, con cajas de escalera 2 y
3, y a través de fachada testero con zona ajardinada. Cuotas: Este local tendrá una
cuota del total inmueble de catorce enteros sesenta centésimas por ciento (14,60 %),
y una participación en la carga urbanística del PERI de un entero novecientas
veintiuna milésimas por ciento (1,921 %). “
Atès que d’acord amb l’anotació al marge de la inscripció 1ª, de data 24 de maig de
2005, aquesta finca està subjecta a una obligació de cedir un dret de superfície a la
planta baixa, obligació que fou modificada mitjançant una certificació del secretari
municipal emès en data 4 de maig de 2005.
Atès que segons instància privada de data 8 de novembre de 2007, inscrita en data 20
de novembre de 2007, l’Ajuntament de Palafrugell va passar a ser propietari en ple
domini de la finca registral número 28007, inscrita en el Registre de la Propietat de
Palafrugell al tom 3202, llibre 744, foli 163, inscripció 2ª, a títol d’adjudicació, per la
qual cosa actualment aquesta obligació està complida.
Atès que en data 4 de juny de 2007 es va emetre el Certificat de final d’obra i
habitabilitat de l’edifici situat al carrer Joan Fuster i Ortells número 20, consistents en
14 habitatges i 1 local comercial, visat en data 7 de juny de 2007.
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 d’agost de 2007 va
aprovar la cessió gratuïta de part del local situat al carrer Joan Fuster i Ortells
números 20-40, a Palafrugell, a la Fundació Vilagran – Maristany (VIMAR), la qual
resta pendent de formalitzar.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 19 d’octubre de 2007,
va aprovar definitivament el projecte per a l’adequació d’un local municipal per a Jutjat
de Pau, al carrer Joan Fuster i Ortells número 40, a Palafrugell, redactat per l’Àrea de
Projectes i Obres d’aquest Ajuntament.
Atès que a fi i efecte de poder donar compliment al contingut dels acords municipals
descrits anteriorment, cal portar a terme la divisió de la finca registral número 28007,
en tres entitats independents de nova creació, les quals tindran la següent descripció:
Entitat A:
Urbana. Entitat A resultat de la divisió de la finca matriu, destinada a local, situada a la
planta baixa de l’edifici del carrer Joan Fusté i Ortells números 20-40, a Palafrugell,
amb una superfície construïda de dos-cents seixanta-cinc metres quadrats (265 m2).
Llinda: al Nord, part, amb caixa d’escala, part, amb el traçat del carrer Manufactures
del Suro i, part, amb la rampa d’accés al soterrani; al Sud, amb l’entitat B resultat de la
divisió de la finca matriu; a l’Est, part, amb la rampa d’accés al soterrani i, part, amb
zona verda pública; i a l’Oest, part, amb zona comunitària destinada a estació
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transformadora, part, amb caixa d’escala i, part, amb el traçat del carrer Joan Fuster i
Ortells. Aquest local tindrà una quota en el total de l’immoble de tres enters norantanou centèsimes per cent (3,99 %).
Entitat B:
Urbana. Entitat B resultat de la divisió de la finca matriu, destinada a local, situada a la
planta baixa de l’edifici del carrer Joan Fusté i Ortells números 20-40, a Palafrugell,
amb una superfície construïda de tres-cents cinquanta-cinc metres quadrats (355 m2).
Llinda: al Nord, amb l’entitat A resultat de la divisió de la finca matriu; al Sud, amb
l’entitat C resultat de la divisió de la finca matriu; a l’Est, amb zona verda pública; i a
l’Oest, part, amb el traçat del carrer Joan Fusté i Ortells i, part, amb caixa d’escala.
Aquest local tindrà una quota en el total de l’immoble de cinc enters trenta-quatre
centèsimes per cent (5,34 %).
Entitat C:
Urbana. Entitat C resultat de la divisió de la finca matriu, destinada a local, situada a la
planta baixa de l’edifici del carrer Joan Fusté i Ortells números 20-40, a Palafrugell,
amb una superfície construïda de tres-cents cinquanta metres quadrats (350 m2).
Llinda: al Nord, amb l’entitat B resultat de la divisió de la finca matriu; al Sud i a l’Est
amb zona verda pública; i a l’Oest, part, amb el traçat del carrer Joan Fusté i Ortells i,
part, amb caixa d’escala. Aquest local tindrà una quota en el total de l’immoble de cinc
enters vint-i-set centèsimes per cent (5,27 %).
Atès el contingut de l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 13 de
maig de 2010, segons el qual és procedent urbanísticament la divisió del local situat al
carrer Joan Fusté i Ortells, en tres entitats independents de nova creació.
Atès el contingut dels articles 219 i 223 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 dels articles 46 i 50 del Reglament Hipotecari.
Atès el contingut de l’article 53 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la
cancel·lació de l’afecció - càrrega que actualment grava la finca registral 28007,
consistent una obligació de cedir un dret de superfície de nou-cents setanta metres
quadrats a l’Ajuntament de Palafrugell, atès que aquesta obligació ha estat satisfeta,
havent consolidat l’Ajuntament de Palafrugell el ple domini sobre la finca objecte
d’aquesta obligació.
Segon.- Dividir la finca registral número 28007, que consta inscrita en el Registre de la
Propietat de Palafrugell al tom 3202, llibre 744, foli 163, inscripció 2ª, a nom de
l’Ajuntament de Palafrugell, en tres entitats independents de nova creació, les quals
tindran la següent descripció:
Entitat A:
Urbana. Entitat A resultat de la divisió de la finca matriu, destinada a local, situada a la
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planta baixa de l’edifici del carrer Joan Fusté i Ortells números 20-40, a Palafrugell,
amb una superfície construïda de dos-cents seixanta-cinc metres quadrats (265 m2).
Llinda: al Nord, part, amb caixa d’escala, part, amb el traçat del carrer Manufactures
del Suro i, part, amb la rampa d’accés al soterrani; al Sud, amb l’entitat B resultat de la
divisió de la finca matriu; a l’Est, part, amb la rampa d’accés al soterrani i, part, amb
zona verda pública; i a l’Oest, part, amb zona comunitària destinada a estació
transformadora, part, amb caixa d’escala i, part, amb el traçat del carrer Joan Fuster i
Ortells. Aquest local tindrà una quota en el total de l’immoble de tres enters norantanou centèsimes per cent (3,99 %).
Entitat B:
Urbana. Entitat B resultat de la divisió de la finca matriu, destinada a local, situada a la
planta baixa de l’edifici del carrer Joan Fusté i Ortells números 20-40, a Palafrugell,
amb una superfície construïda de tres-cents cinquanta-cinc metres quadrats (355 m2).
Llinda: al Nord, amb l’entitat A resultat de la divisió de la finca matriu; al Sud, amb
l’entitat C resultat de la divisió de la finca matriu; a l’Est, amb zona verda pública; i a
l’Oest, part, amb el traçat del carrer Joan Fusté i Ortells i, part, amb caixa d’escala.
Aquest local tindrà una quota en el total de l’immoble de cinc enters trenta-quatre
centèsimes per cent (5,34 %).
Entitat C:
Urbana. Entitat C resultat de la divisió de la finca matriu, destinada a local, situada a la
planta baixa de l’edifici del carrer Joan Fusté i Ortells números 20-40, a Palafrugell,
amb una superfície construïda de tres-cents cinquanta metres quadrats (350 m2).
Llinda: al Nord, amb l’entitat B resultat de la divisió de la finca matriu; al Sud i a l’Est
amb zona verda pública; i a l’Oest, part, amb el traçat del carrer Joan Fusté i Ortells i,
part, amb caixa d’escala. Aquest local tindrà una quota en el total de l’immoble de cinc
enters vint-i-set centèsimes per cent (5,27 %).
Tercer.- Així mateix, sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de
Palafrugell la inscripció en el registre de la propietat de les tres entitats descrites en el
punt primer d’aquest acord, com a finques independents de nova creació, a nom de
l’Ajuntament de Palafrugell. …”
Atès que el contingut de la proposta es va informar fora de l'ordre del dia a la
Comissió Informativa de Règim Interior i Hisenda en sessió celebrada el dia 15 de
desembre 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:
Ratificar el contingut de l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió celebrada
el dia 17 de desembre de 2015, que es transcriu en la part expositiva d’aquest acord.

Esmenes:
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No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que per acord de Junta de Govern Local es
va acordar fer la divisió d'aquest local en tres entitats, el que es fa és una
regularització jurídica del que ja hi havia. Hi havia una cessió feta pel Ple del dia 29
d'agost de 2007, per la qual es cedia una part del local a la Fundació Vilagran
Maristany (VIMAR), i el que fem ara és regularitzar aquesta cessió fent una divisió del
local en tres i cedint-lis una entitat de les que en teoria ja estan ocupant. Demanem al
registrador poder inscriure aquesta divisió a fi i efecte que la Fundació pugui
regularitzar la situació jurídica de la titularitat d'aquest local i pugui rebre una
subvenció que té pendent.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

6.- ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015,
DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DELS ASPECTES FISCALS I DE
GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS.- RatificacióRelació de fets:
La Junta de Govern Local en sessió del dia 26 de novembre de 2015, va adoptar
l'acord que literalment diu:
En la sessió del Ple del data 27 d’octubre de 2015, a petició del grup d’ERC, es va
debatre entre tots els grups municipals la possibilitat de crear una comissió que portés
a terme un estudi de la possibilitat de modificar l’ordenança reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de recollida de residus, als efectes d’establir una regulació més
equilibrada entre els diferents usuaris del serveis.
Aquesta petició va ser recollida per la junta de portaveus del dia 19 de novembre de
2015, a través de la proposta realitzada per l’Alcaldia de creació de la comissió
esmentada per acord de junta de govern local, en la qual hi participin tècnics de
l’ajuntament i representants dels diferents grups municipals.
En la sessió del Ple del dia 24 de novembre de 2015, el grup municipal d'ERC
presenta una moció sobre el control i gestió dels residus, atès que entrava en vigència
el nou contracte i la nova empresa adjudicatària el proper dia 1 de desembre de 2015.
Atès que en aquest plenari, el grup d'ERC accepta l'esmena de deixar sobre la taula la
seva moció a canvi d'ampliar les funcions de la comissió pendent de creació.
Vista la regulació del ROM en relació a les comissions informatives de caràcter
especial.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Constituir la Comissió d’estudi dels aspectes fiscals del servei de recollida de
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residus, que estarà integrada pels següents membres:
Presidència: L’Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:
- 2 membres designats pel grup d’ERC
- 2 membres designats pel grup de CIU
- 2 membres designats pel grup d’ENTESA
- 2 membres designats pel grup de PSC
- 2 membres designats pel grup de CIUTADANS
- La cap de l’Àrea de Medi Ambient
- La cal de l'Àrea de Serveis Municipals
- L’interventor municipal
El secretari municipal, que també actuarà com a secretari de la comissió.
Es podran designar persones que no tenen la condició de regidors, sempre que l'altre
membre ho sigui.
Segon.- Establir l'objecte i funcions d'aquesta comissió:
•
Fer un seguiment acurat del traspàs logístic i de funcions entre ambdues
empreses.
•
Fer un seguiment de la implantació del nou servei i valorar les propostes per
millorar-lo
•
Treballar en el redactat per la modificació de l'Ordenança de Residus municipal,
en el seu apartat del règim sancionador per adaptar-la a la nova Llei 3/2015, d'11 de
març, de mesures fiscals, financeres i administratives, de la Generalitat, que canvi la
classificació i l'import de les sancions.
•
Estudiar les possibles formes d’establiment i regulació de la taxa per a la
recollida de residus i altres figures tributàries connexes, a fi i efecte de fer una
distribució justa i suficient per garantir la prestació del servei.
•
La comissió estarà vigent fins a l’aprovació inicial de les ordenances fiscals de
l’any 2017, abans de la qual haurà d’haver finalitzat el seu treball.
•
El seu funcionament es subjectarà a les normes pròpies de les comissions
informatives del Ple, d’acord amb els articles 123 i següents del ROM.

Tercer.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del proper Ple ordinari i notificar-ho al
portaveu dels diferents grups municipals.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Ratificar l'acord de Junta de Govern Local del dia 26 de novembre de 201, de creació
de la comissió d'estudi dels aspectes fiscals i de gestió del servei de recollida de
residus.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que es tracta de ratificar l'acord de Junta de
Govern que crea aquesta comissió, fruit d'una moció del grup d'Esquerra Republicana i
que s'ha ampliat l'estudi, no només el tema de la part fiscal i tributària sinó també la
part de funcionament i el que fem és ratificar aquest acord de Junta de Govern Local.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

7.- ADAPTACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) PEL QUE FA ALS
LLOCS D’AGENT I CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL A LA MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 16/1991 PER LA LLEI 3/2015.- Aprovació.Relació de fets:
Vist la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Palafrugell i la plantilla de personal
vigent per al 2015.
D’acord amb allò establert a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de
Catalunya, tots els llocs de treball relatius a les categories d’agent i caporal de la
Policia Local, com correspon a l’escala bàsica, preveuen com a grup de classificació el
C2.
Cal adaptar els llocs de treball de l’escala bàsica, agents i caporals de la Policia Local,
a la modificació de la Llei 16/1991 introduïda per l’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de
març, de mesures fiscals, financeres i administratives que va entrar en vigor l’endemà
de la seva publicació, es a dir, el dia 14 de març de 2015.
L’entrada en vigor de la Llei 3/2015 també obliga a la seva implementació a la nòmina,
i reconèixer els efectes jurídics des del 14 de març de 2015.
Fonaments de dret
L’article 65 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives introdueix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, de 10
de juliol, de policies locals de Catalunya que disposa literalment:
1.- Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i
caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter
econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en
matèria de funció pública.
2.- L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou
base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions
complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.
3.- Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi
de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord
amb el grup de classificació al que pertanyia el funcionari en el moment que
van ésser perfets.
4.- Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització
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del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions
bàsiques corresponents al grup C2.
5.- Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta
equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.
6.- Les referències a l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als
nous grups de classificació professional:
A l’escala superior, el grup A1
A l’escala executiva, el grup A2
A l’escala intermèdia, el grup C1.
A l’escala bàsica, el grup C2.
La reclassificació a efectes administratius de caràcter econòmic en el grup C1
comporta que la diferència retributiva del sou s’ha de deduir de les retribucions
complementàries i, per tant, s’ha d’adequar el complement específic, en ésser una
retribució fixa, en l’import equivalent a l’increment en el sou corresponent al grup de
classificació C1. Per tant s’ha d’aprovar aquesta modificació del complement específic
de cada lloc de treball, tal com es preveu a l’article 170 del reglament de personal al
servei dels ens locals, aprovat per decret 214/1990, de 30 de juliol.
És competència del Ple l’aprovació i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de
treball d’acord amb l’article 22, núm. 2, j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LBRL) i amb l’article 52, núm. 2, j) de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, Text refós 2/2003, de 28 d’abril.
La modificació també afecta la percepció dels triennis que es meritin a partir del
moment de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei 16/1991.
No obstant, aquesta modificació no altera la plantilla de personal ( donat que té efectes
merament econòmics) motiu pel qual les cotitzacions a la Seguretat Social no es
veuran afectades, i es mantindrà el grup de cotització com a C2. Aquest fet no altera la
cotització actual, donat que les cotitzacions es calculen d’acord amb el sou brut total.
Tampoc afectarà la retribució de les hores extraordinàries, al no produir-se una real i
completa reclassificació en el grup C1, els efectes de la modificació s’han de limitar als
expressament previstos, que no inclouen el pagament dels serveis extraordinaris, que
s’han de continuar retribuint d’acord amb les quanties establertes pel grup C2.
Tampoc afecta al nivell d’interval del complement de destí, pel mateix motiu, ja que la
plaça continuarà essent del grup C2.
En raó dels antecedents anteriors,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Modificar les retribucions bàsiques establertes pels llocs de treball d’agent i
caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Palafrugell, que a partir de la data
d’aquest acord, es retribuiran amb l’import establert pel grup C1. Simultàniament,
reduir el complement específic dels llocs de treball d’agent i caporal de la Policia Local
en l’import equivalent a l’augment que hagin tingut les retribucions bàsiques. Tot això
amb efectes a 1 de gener de 2015.
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Els conceptes i imports afectats serien els següents:
Retribucions actuals
Caporal
Sou base: 605,24 euros/ mes
Complement específic: 1.345,48 euros/ mes
Agent
Sou base: 605,24 euros/ mes
Complement específic: 1.083,60 euros/ mes
Retribucions amb la modificació
Caporal
Sou base: 727,22 euros/ mes
Complement específic: 1.345,48 euros/ mes
Deducció en compliment de l'article 68 de la Llei 3/2015, d'11 de març: - 121,98 euros/
mes
Agent:
Sou base: 727,22 euros/ mes
Complement específic: 1.083,60 euros/ mes
Deducció en compliment de l'article 68 de la Llei 3/2015, d'11 de març: - 121,98 euros/
mes
Segon.- Aplicar en el proper període de nòmina (gener de 2016) les modificacions
retributives derivades del canvi en les retribucions bàsiques (sou) i en el complement
específic corresponents als llocs de treball afectats per la modificació. En el cas que es
produeixin increments salarial de caràcter general d’acord amb la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, els imports anteriors s’actualitzaran en els termes d’aquests
increments.
Tercer.- D'acord amb aquesta resolució, autoritzar el pagament de les diferències
retributives de triennis, derivades de les disposicions anteriors des del 14 de març de
2015, d'acord amb els imports vigents per l'any 2015.
Quart.- Publicar aquest acord al butlletí oficial de la província i notificar-la a la junta de
personal, i a les seccions sindicals que formen part de la mesa de negociació de amb
expressió dels recursos que corresponguin.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé la senyora Zaragoza manifestant que en virtut d'aquesta nova normativa, el
que fem és regularitzar les categories d'agent i caporal de l'escala bàsica, classificantles en el grup C1. Aquesta aplicació de la mesura de passar de C2 a C1 no implica un
canvi de retribució ni un increment retributiu, el que es fa és augmentar el sou base
però deduir-ho del complement específic. Es va passar per mesa de negociació, a la
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mesa de negociació, les secció sindicals no estaven d'acord amb que no hi hagués
l'increment salarial. Aquí hi ha l'aval de la Diputació de Barcelona, que quan ha
reclassificat a efectes administratius, sempre ho han enfocat a què no hi ha d'haver un
increment salarial, només pel que fa als triennis però no pel que fa a les hores
extraordinàries, i el que reclamen les seccions sindicals és poder fer un increment
salaria. El que es va fer és tancar sense acord la negociació a la mesa, i el que
passem ara és l'equiparació de C2 a C1, el sou base augmentarà però restarà del que
és el complement específic, variarà a efectes de triennis però no hi ha modificacions a
efectes de les pagues extraordinàries com es reclamava per les seccions sindicals ni
per altres complements. Autoritzem el pagament de diferències retributives a partir del
dia 14 de març de 2015, tal com marca la Llei, i en principi aquesta proposta d'acord
que passa pel Ple, suposo que serà impugnada per les sessions sindicals per la
disconformitat amb el sistema retributiu.
- senyor Piferrer: En varem ser àmpliament informats a la Comissió i nosaltres hi
votarem a favor.

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

8.- BONIFICACIÓ ICIO OBRES COMUNITATS PLA DE BARRIS.- Aprovació
Relació de fets:
Vistes les instàncies amb registre d'entrada núm. 14596, 14607, 14636 i 14639 de
dates 20 de novembre de 2015, presentades per la Comunitat de Propietaris La
Sauleda Portal 9 i per la Comunitat de Propietaris La Sauleda Portal 12 en la qual
sol·licitant la bonificació del 95% de l'ICIO ( Impost sobre Construccions, Instal·lacions
i Obres ) en relació a les expedients núm. 592/15p, 594/15, 589/15 i 590/15p
respectivament.
Atès l’article 73 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment:”
Article 73. Acumulació
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment,sigui quina sigui la forma de la
iniciació, pot disposar-ne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui
una identitat substancial o una connexió íntima..
Vist l'article 7è de l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construcció,
Instal·lacions i Obres:
“1.- S’estableix, d’acord amb l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
bonificació de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà ,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
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De conformitat amb l’article 103.2 s’estableixen les següents bonificacions:
1. Bonificació del 95% de la quota per les obres que es realitzin en equipaments
d’ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres
ens de dret públic o privat.
2. Bonificació del 95% per les obres que s’executin en el marc del projecte
d’intervenció integral dels Barris de la Sauleda i el carrer Ample
3. Bonificació del 95% per les obres que s’executin com a conseqüència de
desastres naturals o per motius de força major.
4. Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents ,que
suposin la creació de llocs de treball en els Sectors d’Activitat Econòmica que,
d’acord amb el POUM de Palafrugell, tenen com a ús predominant l’ús
industrial. Caldrà que a la seva sol·licitud aportin memòria de la previsió de
llocs de treball una vegada instal·lada la nova activitat o executada la
remodelació. Serà requisit que entre l’atorgament de la llicència i l’inici de les
obres no es superin els sis mesos.
5. Bonificació del 50% per les obres que es realitzin per a l’inici o remodelació
d’una activitat econòmica sempre que el titular de la llicència d’obres coincideixi
amb el titular de l’activitat econòmica, a tal efecte caldrà sol·licitar llicència ,o bé
fer comunicació prèvia, de nova activitat o modificació de l’existent de manera
simultània a la sol·licitud de la llicència d’obres.”
Atès que la petició presentada compleix els requisits establerts a l’apartat 2n de
l’article transcrit per tal de poder gaudir la bonificació del 95% en la quota de l’impost a
favor de les construccions, instal·lacions o obres .
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Declarar d'acord amb l'article 7è. De l'article de l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l'Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, obres d'especial
interès les següents obres:
Titular

CIF

Data
Registre

Núm.
Registre

Obres a realitzar

Núm.
Expedient

Com.Prop.
La H17292871
Sauleda Portal 12

20/11/15

14.636

Muntatge Bastida

592/15

Com.Prop.
La H17292871
Sauleda Portal 12

20/11/15

14.639

Reforma
comuns

Com.Prop.
La H17292863
Sauleda Portal 09

20/11/15

14.596

Muntatge Bastida

Com.Prop.
La H17292863
Sauleda Portal 09

20/11/15

14.607

Reforma
comuns

elements 594/15p
589/15

elements 590/15p

Segon.- Atorgar la bonificació del 95% en la quota a ingressar en concepte d’Impost
sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, d’acord amb el següent detall:
Titular

CIF
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Núm.
Expedient

Quota
íntegra

Bonificació
95%

Import a
pagar
15

Com.Prop.
Portal 12

La

Sauleda H17292871

592/15p

10.361,12

9.843,06

20,20

Com.Prop.
Portal 12

La

Sauleda H17292871

594/15p

112.216,16

106.605,35

179,55

Com.Prop.
Portal 09

La

Sauleda H17292863

589/15p

10.368,03

9.849,63

20,22

Com.Prop.
Portal 09

La

Sauleda H17292863

590/15p

120.166,29

114.157,98

192,27

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.- RESOLUCIÓ RECLAMACIONS I APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES
FISCALS EXERCICI 2016.- Aprovació definitiva
Relació de fets:
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 d’octubre de 2015 pel qual s’aprova
provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores d’impostos i
taxes per a l’exercici 2016.
Atès que es comprova que en el període d’exposició pública de l’expedient s’ha
presentat una sol·licitud de modificació de les ordenances fiscals mitjançant instància
14898 de data 26 de novembre de 2015 presentada pel Servei Català de la Salut pel
qual es reclama que es declari l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles a favor
dels béns de titularitat pública afectes al compliment de e les finalitats dels centres
sanitaris.
Atès que la modificació sol·licitada té una repercussió en les previsions d’ingressos del
Pressupost municipal de l’any 2016 el qual ha estat aprovat inicialment per acord del
Ple i ha esdevingut ferm per no haver-se presentat cap reclamació contra el mateix el
dia 14 de desembre.
Atès que es considera que la petició realitzada s’incorporarà de cara a l’estudi i
elaboració de les ordenances fiscals i Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Desestimar la petició presentada mitjançant instància 14898 de data 26 de
novembre de 2015 presentada pel Servei Català de la Salut pel qual es reclama que
es declari l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles a favor dels béns de titularitat
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pública afectes al compliment de les finalitats dels centres sanitaris i informar a
l’interessat que la seva petició serà incorporada, pel seu estudi, en l’elaboració de
l’expedient d’o ordenances fiscals i Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals vigents ,
establertes de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , les quals resten afectades en
el sentit següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 5è. Bonificacions (modificació apartat 3r i 5è )
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 97.125 €
hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat
de convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de
Palafrugell per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un
fraccionament del deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la
sol·licitud de bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres
deutes en via executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la
finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles
la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions
d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que corresponguin a
exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període voluntari de
pagament que consti a la liquidació
5. S’estableixen, d’acord amb l’article 74.2. quàter del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, les següents bonificacions de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles a
favor d’immobles on es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
històric-artístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta
correspondrà al Ple de la Corporació per majoria simple i s’acordarà , prèvia sol·licitud
del subjecte passiu, que s’haurà de presentar abans de la finalització del període
voluntari de pagament de l’any pel que es sol·licita la seva aplicació.
De conformitat amb l’article 74.2 quàter s’estableixen les següents bonificacions:
a. Bonificació del 50% pels immobles que estiguin inclosos en el projecte “locals
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amb vida” pel lloguer d’espais per activitats econòmiques a preus assequibles
per emprenedors i hagin signat el corresponent conveni amb l’Institut de
Promoció Econòmica de Palafrugell abans del dia 1 de gener de l’exercici .
Serà requisit indispensable que l’immoble cadastral subjecte a tributació per
l’Impost sobre Béns Immobles correspongui en la seva totalitat al local
comercial inclòs en el projecte “locals amb vida”
b. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges que es realitzi activitat de
lloguer i s’hagi gestionat des de la borsa de lloguer social per part de l’Oficina
Municipal d’Habitatge.
c. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges dotacionals que es realitzi
activitat de lloguer social per a gent gran."
Article 7è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen a aplicar, d’acord amb l’article 72.3 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, serà el 0,7582 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana o de
béns immobles de característiques especials i el 0,90 % quan es tracti dels de
naturalesa rústega.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
INSTAL·LACIONS I OBRES.

3.

IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

Article 7è. Bonificacions (modificació apartat 7.1.d)
1.- S’estableix, d’acord amb l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
bonificació de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà ,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
De conformitat amb l’article 103.2 s’estableixen les següents bonificacions:
a.
Bonificació del 95% de la quota per les obres que a executar en equipaments
d’ús públic per altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres ens de
dret públic o privat.
b.
Bonificació del 95% per les obres a executar en el marc del projecte
d’intervenció integral dels Barris de la Sauleda i el carrer Ample
c.
Bonificació del 95% per les obres a executar com a conseqüència de desastres
naturals o per motius de força major.
d.
Bonificació del 75% per les obres a executar per fundacions sense finalitat
lucrativa amb finalitats d’assistència social sempre que les obres guardin relació amb
l’activitat fundacional
e.
Bonificació del 60% per les empreses que sol·licitin llicència d’obres , tant per
instal·lació de noves activitats com remodelació d’activitats ja existents ,que suposin la
creació de llocs de treball en els Sectors d’Activitat Econòmica que, d’acord amb el
POUM de Palafrugell, tenen com a ús predominant l’ús industrial. Caldrà que a la
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seva sol·licitud aportin memòria de la previsió de llocs de treball una vegada
instal·lada la nova activitat o executada la remodelació. Serà requisit que entre
l’atorgament de la llicència i l’inici de les obres no es superin els sis mesos.
f.
Bonificació del 50% per les obres que a executar per a l’inici o remodelació
d’una activitat econòmica sempre que el titular de la llicència d’obres coincideixi amb el
titular de l’activitat econòmica, a tal efecte caldrà sol·licitar llicència ,o bé fer
comunicació prèvia, de nova activitat o modificació de l’existent de manera simultània
a la sol·licitud de la llicència d’obres.
g.
Bonificació del 50% de les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral
de les façanes.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Article lr. Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els
terrenys de naturalesa urbana i els classificats de característiques especials i que es
manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els
béns esmentats.
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Declaració formal d'hereus "ab intestato".
c) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
d) Alienació en subhasta pública.
e) Expropiació forçosa.
g) Adjudicació d’immobles als seus copropietaris, sempre que el percentatge adjudicat
superi el que es disposava en condomini
Article 2n. Consideració de terrenys de naturalesa urbana
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana aquells que hagin de tenir la
consideració d'urbans, a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, amb independència
que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró d' aquell.
Article 3r. Actes no subjectes
1. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys
que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
2. No es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits d'aportacions de béns i drets
realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en
pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament
dels seus havers comuns.
Tampoc es produirà la subjecció a l'impost en els supòsits de transmissions de béns
immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de
sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el
règim econòmic matrimonial.
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3. No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns
immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, SA regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit,
d'acord amb el que estableix l'article 48 del Reial Decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió de actius.
No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions
realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, SA, a entitats participades directament o indirectament per aquesta Societat
en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat
participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a
conseqüència de la mateixa.
No s'acreditarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les
entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons
d'actius bancaris, a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012,
de 14 de novembre.
No s'acreditarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els
citats Fons durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària als Fons,
4. En la posterior transmissió dels immobles s'entendrà que el nombre d'anys al llarg
dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor dels terrenys no s'ha interromput
per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes als apartats 2 i 3
d’aquest article.
Article 4t.
Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) La constitució i transmissió de drets de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a Conjunt
Històric-Artístic, o hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons el que
estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. A aquests efectes,
l'ordenança fiscal ha d'establir els aspectes substantius i formals de l'exempció.
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d'aquest, per a la
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contrets
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Així mateix, estaran exemptes
les transmissions de l'habitatge en què concorrin els requisits anteriors, realitzades en
execucions hipotecàries judicials o notarials. Per tenir dret a l'exempció es requereix
que el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar
no disposi, en el moment de poder evitar l'alienació de l'habitatge, d'altres béns o drets
en quantia suficient per satisfer la totalitat de el deute hipotecari. Es presumeix el
compliment d'aquest requisit. No obstant això, si amb posterioritat es comprovés el
contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considera habitatge habitual aquell en què hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos anys
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anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys. Les modificacions en el padró d’habitants que es formalitzin durant els
dotze mesos previs a la transmissió es consideraran que es produeixen en la mateixa
data de la transmissió
Pel que fa al concepte d'unitat familiar, s'estarà al que disposa la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació
parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no Residents i
sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipararà el matrimoni amb la parella de fet
legalment inscrita.
Article 13è. Quota tributària
La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del
24,50 per 100.
Obligacions materials i formals
Article 17è.
Els subjectes passius queden obligats a presentar declaració davant l’Ajuntament de
Palafrugell, d’acord amb l’establert a l’article 110 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
A la declaració s’haurà d’adjuntar còpia del document públic que acrediti la meritació
de l’impost.
Els terminis per a la presentació de la declaració són:
a)
Actes inter vius: trenta dies hàbils.
b)
Actes mortis causa: Sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud dels
subjectes passius.
Article 18è.
1. Si no es realitza es realitza el pagament de l’impost mitjançant autoliquidació de
manera simultània a la presentació de la declaració, l'Ajuntament notificarà la
liquidació íntegrament als subjectes passius, indicant-se el termini d'ingrés i els
recursos corresponents.
2. En qualsevol moment desprès de la presentació de la declaració i previ a la
liquidació per part de l’Ajuntament , el subjecte passiu pot sol·licitar el lliurament d’una
carta de pagament per fer efectiu el tribut per autoliquidació . En cas d’impagament es
procedirà a l’aplicació dels recàrrecs previstos a l’article 27 de la Llei General
Tributària.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Article 5è. Exempcions i bonificacions (es modifica apartat 2 i s’incorpora apartat 4)
2. .-S’estableix, d’acord amb l’article 88.2.e del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
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bonificació de la quota de l’Impost sobre Activitats Econòmiques a favor de les
activitats que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà ,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
De conformitat amb l’article 88.2.e s’estableixen les següents bonificacions:
a)
Bonificació del 95% de la quota per subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una
activitat econòmica en immobles situats en els sectors d’activitat econòmica de SUD
1.13 “Circumval·lació Nord”, SUD 1.12 “Brugueres , SUD 1.11 “La Fanga”, Pa 1.22
“Vins i Licors Grau” o Ua 1.7“Antiga Zona industrial” i que acreditin la creació de nous
llocs de treball . Serà requisit indispensable que s’aporti la documentació de cotització
dels treballadors i altre que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels
requisits.
b)
Bonificació del 40% per les activitats que acreditin la contractació amb caràcter
indefinit de persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%. Serà
requisit indispensable que s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i
altre que sigui requerida per tal d’acreditar el compliments dels requisits.
c)
Bonificació del 50% per les activitats que acreditin la contractació de persones
aturades de més de 45 anys o de menys de 25 anys. Serà requisit indispensable que
s’aporti la documentació de cotització dels treballadors i altre que sigui requerida per
tal d’acreditar el compliments dels requisits.
4.- S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota tributària corresponent els
subjectes passius per quota municipal que produeixin energia obtinguda en
instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, a partir de
biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es realitzi
en instal·lacions ubicades a Palafrugell i aquesta energia sigui utilitzada en activitats
realitzades al mateix municipi i representi, almenys, un 50% del total del consum.
Igualment gaudiran d’aquesta bonificació els subjectes passius que es limitin a utilitzar
d’aquests tipus d’energia, sense produir-ne, sempre que el seu consum representi,
almenys, un 80% del total de l’energia que consumeixin en l’exercici de les activitats
ubicades al municipi. La bonificació te caràcter pregat, amb una durada màxima de 4
anys des que es posi en funcionament la instal·lació per a la producció d’aquests tipus
d’energia o el seu consum assoleixi el percentatge fixat en el paràgraf anterior
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9. TAXA PER LLICÈNCIES O COMPROVACIÓ
D’ACTIVITATS EN MATÈRIA D’URBANISME.
Article 5è. Quota Tributària ( s’afegeix apartat 2n)
2. En cas que per a la tramitació de l’expedient sigui necessari l’emissió d’informe per
part d’un altra administració pública i que aquest informe estigui subjecte al pagament
de qualsevol tipus d’exacció , s’incrementarà la quota a ingressar per l’import a satisfer
per l’informe.
ORDENANÇA FISCAL NUMERO 10. TAXA PER SERVEIS D’INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.
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Article 2n. Fet imposable (es modifica apartat 1r)
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Palafrugell s’ajusten al marc
normatiu integrat per: la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat
interior en el marc de la Unió Europea, al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS)
i la normativa municipal que la desenvolupi, així com a la normativa general i sectorial
d’aplicació a l’activitat que es vol iniciar.
Article 5è. Quota tributària (es modifica apartat 1r)
1. S’estableixen les següents tarifes en funció del tipus de tràmit :
Tipus
1
2
3
4
5

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

2.240,10
2.240,10
2.240,10
203,65
101,82

6

Comunicació prèvia d’habitatge d’ús turístic

142,55

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

Sonometria diürna (de 7.00h a 23.00h)
Sonometria nocturna
Sonometria diürna i nocturna

Euros
290
429,2
533,6

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

Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats en establiments que, d’acord amb l’article
36 de l’Ordenança Reguladors dels Residus de Palafrugell, es puguin considerar com
a servei no obligatori, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació de la totalitat de
residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar
abans del final del primer trimestre de l’any i s’haurà de renovar el primer trimestre
dels exercicis posteriors i en cas de noves activitats en el termini d’un mes des de
l’inici de l’activitat. Els titulars d’activitats que portin a terme aquest acreditament
deixaran de tributar pels conceptes de recollida i tractament de residus a partir del
següent trimestre natural posterior, si bé hauran de fer efectiva una taxa anual d’import
175,44 euros per la inspecció i control municipal de la correcció del servei.
Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat s’acull al sistema de recollida, tractament i
eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de
subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
3. Per a les activitats de construcció generadores de runa el titular de la mateixa tindrà
la consideració de subjecte passiu sempre que no sol·liciti, de manera conjunta amb
la llicència d’obres corresponent, l’ocupació de la via pública per contenidor de runes.
4. Els titulars d’activitats sense local afecte que utilitzin els serveis de la deixalleria
municipal , tindran la consideració de subjectes passius.
5. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 12è. Quota tributària (es modifica tarifa prevista apartat 1.2.3, i els apartats 6,7 i
8)
1.- Les activitats que precisin de local, tributaran d’acord amb l’aplicació del coeficient
multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d’aquest apartat, sobre el
mòdul bàsic d’import 58,48:
CONCEPTE

COEFICIENT
mínim 10
2. Locals destinats a comerços de comestibles i productes alimentaris no inclosos en
l’apartat anterior:
2.3 Fàbriques de pa, de gasoses i anàlegs, magatzems de 8
comestibles, autoserveis amb venda d'aliments frescos, gelateries etc.
6.- Per a les activitats econòmiques i /o professionals que no precisin de local, i utilitzin
la Deixalleria Municipal, s’estableixen les següents tarifes:
Residu
PLE2015/19 de 22 de desembre de 2015

Tarifa €/kg
27

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

que
que
que
que

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

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

1500 kg
7000 kg

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

Bonificació
10 %
20 %
20 %
20 %
30 %

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

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

Bars
restaurants

i

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

Venda
d’aliments
per
Utilitzar gots i coberts compostables i implantar
consum
sistemes per què els usuaris els retornin a
5%
immediat
l’establiment i garantir una correcta separació.
(gelateries,
(sorteig, dipòsit...)
croissanteries,
etc.)
Comerços
Disposar d’acords escrits amb els proveïdors per
d’alimentació
que s’enduguin residus d’embalatge dels seus
6%
(excepte grans
productes.
superfícies
i
supermercats)
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6.- En qualsevol cas, un establiment sancionat o amb avís perdrà els drets a obtenir
bonificacions i s’aplicarà el que s’especifica en el punt 4 de l’article 12
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Article 6è Tarifes (es modifica les següents tarifes epígraf 4 i 6)
4. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
4.1 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia descoberta
o amb parasols , per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
35,80
b) Tot l'any, A l'any
44,80
c) Ocupació transitòria al dia
3,80
al mes
12,40
carrer 1a categoria
0,00
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
27,90
b) Tot l'any, A l'any
34,80
c) Ocupació transitòria al dia
3,00
al mes
9,70
carrer 2a categoria
0,00
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
25,30
b) Tot l'any, A l'any
27,90
c) Ocupació transitòria al dia
2,90
al mes
8,70
carrer 3a categoria
0,00
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
20,40
b) Tot l'any, A l'any
25,30
c) Ocupació transitòria al dia
2,50
al mes
7,60
4.2 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia amb
mampares perimetrals de vidres, lona o metacrilat d'alçada màx. 1,40 mts ,
per m2 o fracció
carrer categoria especial
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
42,45
b) Tot l'any, A l'any
53,12
c) Ocupació transitòria al dia
4,51
al mes
14,70
carrer 1a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
33,05
b) Tot l'any, A l'any
41,22
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c) Ocupació transitòria al dia
3,55
al mes
11,49
carrer 2a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
30,00
b) Tot l'any, A l'any
33,08
c) Ocupació transitòria al dia
3,44
al mes
10,32
carrer 3a categoria
a) Temporada de setmana Santa fins al 31 d'octubre, a l'any
23,10
b) Tot l'any, A l'any
28,65
c) Ocupació transitòria al dia
2,83
al mes
8,61
4.3 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura fixa de
cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
49,10
A l'any
61,30
Al mes
15,50
carrer 1a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
38,20
A l'any
47,50
Al mes
12,00
carrer 2a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
34,70
A l'any
38,20
Al mes
10,10
carrer 3a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
25,80
A l'any
32,10
Al mes
8,70
4.4 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura fixa (no
desmuntable) de tancament i cobriment, per m2 o fracció
carrer categoria especial
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
58,00
A l'any
77,70
Al mes
18,30
carrer 1a categoria
0,00
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
45,80
A l'any
60,40
Al mes
14,40
carrer 2a categoria
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Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes
carrer 3a categoria
Temporada de Setmana Santa fins al 31 d’octubre
A l'any
Al mes

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

6. TAXA PER INSTAL.LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS
PÚBLIC AIXÍ
COM
INDUSTRIES AMBULANTS
I
RODATGE
CINEMATOGRÀFIC
3. Llicències per activitats recreatives
3.1 Tómboles, casetes de fira, cavallets, atraccions diverses, ocupacions
dels cavallets, atraccions diverses, ocupacions destinades a la celebració
d'espectacles o anàlogues, cada setmana o fracció per metre quadrat
3.1.1 Fins a 25 metres quadrat
7,50
3.1.2 De 26 a 50 m2
7,20
3.1.3 De 51 a 100 m2 (quota mínima 360 €)
6,20
3.1.4 De 101 a 200 m2 (quota mínima 620 €)
5,00
3.1.5 De més de 201 m2 (quota mínima 1.000 €)
3,00
3,2 Caravanes durant la festa major, per unitat i durant tota la festa major
màxim 10 dies naturals
63,00
3,3 Caravanes per cada dia fora del període festa major, per unitat
50,00
3.4 Circs i anàlegs per dia d’actuació
153,70
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16. TAXA
RESERVES DE LA VIA PUBLICA

PER ENTRADA DE VEHICLES I

Article 9è. Normes de Gestió (s’afegeix apartat 8)
8. Les entrades de vehicles senyalitzades amb placa de gual i de les quals consti un o
més rebuts rebut pendent de pagament en fase executiva no disposaran del servei de
grua per retirar un vehicle que obstaculitzi l’entrada o sortida de vehicles.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18. TAXA PER SERVEIS DE CARÀCTER SOCIAL I
ASSISTENCIAL
Article 2n. Fet Imposable
1.Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis de caràcter
benèfic assistencial.
2. Queden incloses dins d’aquesta Ordenança els següents serveis:
a.- Servei d’ajuda a la llar
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b.- Servei de teleassistència
c.- Servei de transport pels usuaris de Centre de Dia
d.- Serveis derivats de l’atorgament de la llicència d’ocupació temporal dels horts
comunitaris
Article 5è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l’apartat següent.
SERVEIS DE CARÀCTER BENÈFIC ASSISTENCIAL
4.- serveis derivats per autoritzacions d’ocupacions d’horts ecològics
comunitaris
- tarifa anual (en cas d’alta o baixa es prorratejarà proporcionalment)
100,00
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20. TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
Article 7è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
1.1 Subministrament d’aigua
US DOMESTIC
-Fins a 10m3 per mes
-De 10m3 a 20m3
-Excés de 20m3
US INDUSTRIAL
RECÀRREC PER SOBREELEVACIÓ
CONSERVACIÓ D’ESCOMESES I COMPTADORS
Fins a 13 mm de diàmetre
-De 15 i 20 mm de diàmetre
-De 25 i 30 mm de diàmetre
-De més de 30 mm de diàmetre

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

A efectes de l’aplicació de les tarifes senyalades en l’apartat anterior tindran la
consideració de quota de servei, que es facturarà per cada abonat amb independència
del seu consum registrat, les següents:
Hotel 1a. Categoria : €/Habitació/dia
Hotel 2a. Categoria: €/Habitació/dia
Hotel 3a. Categoria: €/Habitació/dia
Comptador de 13 mm de diàmetre : €/mes
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Comptador de 20 mm de diàmetre : €/mes 5,1660
Comptador de 30 mm de diàmetre : €/mes 7,7695
Comptador de 40 mm de diàmetre : €/mes 12,9560
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23. TAXA PER VISITES AL MUSEU DEL SURO,
ELS SEUS SERVEIS DEPENENTS I L’ÚS PRIVATIU DELS SEUS ESPAIS
Article 4t. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
que es contenen en l'apartat següent:
4.1.- Accés al Museu, a la torre de Sant Sebastià de la Guarda i al dipòsit modernista
de Can Mario.
4.1.1.-- Visites individuals a centres:
・
Visita al Museu del Suro de Palafrugell: entrada individual 3 €. Entrada reduïda
1’5 €.
・
Visita Torre de Sant Sebastià: entrada individual i col·lectiva 1 €. No hi ha
entrada reduïda.
・
Visita al Dipòsit modernista de Can Mario: entrada individual i col.lectiva 1 €. No
hi ha entrada reduïda.
4.1.2.- Activitats per a escolars i estudiants:
・
Visites guiades a l’exposició permanent i a les exposicions temporals: 4
€/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per grup)
・
Tallers: 4,50 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim, 80 € per
grup)
・
Visites guiades en idiomes: 5 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim 125 € per grup).
・
Visita al Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista: 1 €
4.1.3.- Activitats familiars programades d’estiu i caps de setmana
 Visites guiades i visites teatralitzades (no es paga preu d’entrada): 3€ per
adults i menors a partir de 12 anys. A partir de 6 anys paguen 1’5 €.
 Tallers i vistes taller (no es paga preu d’entrada): 3€ per adults i menors a partir
de l’edat que s’especifiqui en cada taller.
4.1.4- Activitats adults
・
Visita guiada jubilats: 3 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al mínim,
75 € per grup)
・
Visita guiada resta grups: 4 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim, 90 € per grup)
・
Visita guiada en idiomes: 5 €/persona (mínim 25 persones. Si no s’arriba al
mínim, 125 € per grup)
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・ Taps, Vins i Mercats. Una explosió de color, sabor i tradició:
・
Visita més tast de vi negre: 135 € (grup de 55 persones, equivalent 2,45
€/persona)
・
Visita més tast de vi negre i blanc: 180 € (grup de 55 persones, equivalent a 3,27
€/persona)
・
Visita més tast de vi dolç: 170 € ) grup de 55 persones 3,09 €/persona)
4.1.5.- Gaudiran d’entrada gratuïta:
・
Menors de 12 anys excepte visites guiades al Museu del Suro, a la Torre de Sant
Sebastià i al Centre d’Interpretació del dipòsit modernista.
・
Persones discapacitades
・
Docents (prèvia presentació del carnet acreditatiu)
・
Membres de L’ICOM
・
Membres de Associació de Museòlegs de Catalunya
・
Membres de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia
Industrial de Catalunya
・
Aturats (prèvia presentació del full DARDO)
・
Donants i col·laboradors del Museu.
・
Membres de l’Associació d’Amics del Museu
・
Membres de l’associació d’Empresaris Surers i de l’Institut Català del Suro
・
Membres del Club del Vi
・
Guies turístics professionals acreditats
・
Membres del Club Super 3
・
Persones vinculades al protocol municipal.
・
Persones que visitin exclusivament l’espai d’exposicions temporals
・
Tothom el darrer dissabte de cada mes, que serà dia de portes obertes,
exceptuant la participació en activitats específiques.
4.1.6.- Gaudiran d’entrada reduïda:
・
Jubilats
・
Estudiants a partir de 12 anys i persones amb el Carnet Jove
・
Institucions i entitats amb les que el Museu del Suro hagi establert un conveni al
respecte.
・
Les persones que visitin conjuntament el Museu del Suro, la Fundació Pla i la
Fundació Vila Casas i hagin comprat l’entrada sencera en una de les altres dues
institucions,.
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
Article 6è. Quota Tributària (es modifiquen exclusivament les tarifes que es
transcriuen)
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes que es contenen en l'apartat següent.
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UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE BÈNS
MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE EUROS
CARÀCTER ESPORTIU
1.7 PISTES D'ATLETISME DE L'ESTADI MUNICIPAL
g) Abonament anual entitats segons conveni
nou
1.8 PISCINA MUNICIPAL
Lloguers
4.- Festes infantils (1’5 hores) espai i material (mínim de 10 nens) nou
preu per nen
Festes infantils (1’5 hores) amb monitor (mínim de 10 nens) preu nou
per nen
Quota trimestral
2%
Associacions i empreses, a partir de 10 persones reducció del 15%
en quotes individuals
Abonats familiars ( dos adults + fills menors de 18 anys)
2%
Abonats familiars, 2 persones majors de 60 anys
2%
Abonats horari de 13 a 16 hores de dilluns a divendres (sense dret a 2%
les activitats del pack fitness)
Abonats de cap de setmana de divendres a les 16 hores fins a dilluns 2%
a les 13 hores (sense dret a les activitats del pack fitness)
1.10 PISTES DE PADEL
a) Hora o fracció sense llum 4 persones (preu persona )
nou
b) Hora o fracció amb llum 4 persones (preu persones)
nou
c) Hora o fracció sense llum abonats 4 persones (preu persona)
nou
d) Hora o fracció amb llum abonats
nou
2. PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
2.1 ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Multiesports, dos sessions a la setmana, preu trimestre
2%
Gimnàstica rítmica nivell 1 i nivell 2, 3 sessions setmana, trimestre
2%
Gimnàstica rítmica nivell 3, 4 sessions/setmana, per trimestre
2%
Gimnàstica rítmica nivell 3 plus de ballet 1 hora setmanal, per mes
2%
2.1.1 ACTIVITATS D’ESTIU
Cursos de vela una setmana (segons conveni amb el C. Nàutic
Llafranc)
Cursos de tennis i similars per quinzenes
2%
Cursos d’activitats gimnàstica per mes
2%
Matí/ Tarda esportiva
2%
Campus esport d’estiu, un mes
2%
Campus esport d’estiu, 15 dies.
2%
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3,00
6,00

84,00
71,50
143,00
84,20
40,50
40,50

5,00
6,00
3,00
3,50

68,50
88,00
112,20
13,50
120,00
153,00
91,00
91,00
199,00
114,00
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Cursos de natació
2%
2.2.- ACTIVITAT FÍSICA DE MANTENIMENT
2.2.1.- GENT GRAN
A partir de 60 anys ( 3 dies / setmana ) al trimestre
2%
2.2.2.- ADULTS
Tai Chi, 1 dies /setmana (1 ½ ), per trimestre
2%
Pilates, 2 dies / setmana, per trimestre
2%
Paleotraining 2 dies/setmana, per trimestre
nou
Preparació física, 3 dies/setmana, per mes
2%
Bonus pack fitness de 10 sessions
2%
Sessió individualitzada (entrenament personal)
nou
Sessió individualitzada (3 sessions), preu per persona
nou
Sessió individualitzada (5 sessions)
nou
Sessió individualitzada (10 sessions)
nou
Sessió individualitzada 2 persones (entrenament personal) preu per nou
persona
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions) per persona
nou
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions) per persona
nou
Sessió individualitzada 2 persones (10 sessions) per persona
nou
2.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Sessió individualitzada de natació
Sessió individualitzada (3 sessions)
Sessió individualitzada (5 sessions)
Sessió individualitzada de natació ( dos persones)
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions)
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions)
Sessió individualitzada de terapèutica
Activitat aquàtica prepart i postpart, preu per sessió
Programes anuals, pagaments trimestrals
Activitat aquàtica per nadons
Cursos de natació 1 dia a la setmana
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (2 dies)
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (3 dies)
Aigua Gim Adults , 2 dies setmanals
aiguazumba ,2 dies setmanals
Paleoswim 2 dies setmanals
Pack natació adults
Natació esportiva i cursos d’aprendre i domini 2 hores / setmana
Natació esportiva 3 hores / setmana
Natació esportiva 5 hores / setmana
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115,00

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

2%
nou
nou
2%
nou
nou
0
0

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

2
2
2
0
2
nou
nou
2
2
2
2

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

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS
DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una
part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic
municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la
prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
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diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de
l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions
electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.”
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior que són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl,
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.”
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
MUNICIPALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Article 32 – Recàrrecs d’extemporaneïtat (és modifica l’apartat 2n)
2. En el supòsit d’autoliquidació, quan els obligats tributaris no efectuïn l’ingrés al
termini previst en el corresponent document liquidatori s’exigiran els recàrrecs
previstos en el punt 1.
Article 38n (s’afegeix apartat 7)
7. Quan, en els procediments d’alienació regulats anteriorment, quedessin sense
adjudicar algun/s dels béns embargats, l’òrgan de recaptació podrà proposar, de
manera motivada a l’Alcaldia, l’adjudicació a la Hisenda Pública en pagament del
deute. Amb caràcter general s’estableixen els següents criteris :
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- pels béns immobles sense càrregues s’acordarà l’adjudicació
- pels béns immobles amb càrregues s’acordarà l’adjudicació sempre que hi consti
informe favorable emès per la intervenció de fons en relació a la disponibilitat
pressupostària per assumir les càrregues.
En tot cas L’Alcalde podrà no acordar l’adjudicació del bé en base a informe tècnic
motivat que desaconselli la seva adjudicació.
Article 39 – Actuacions posteriors a la subhasta
1. Finalitzada la subhasta s’aixecarà acta pel secretari de la Mesa. Posteriorment, es
procedirà a desenvolupar les següents actuacions:
1.1 Retornar els dipòsits que s’haguessin constituït, llevat els pertanyents als
adjudicataris, que s’aplicaran al pagament del preu de la rematada.
1.2 Instar als adjudicataris a que efectuïn el pagament, amb l’advertència de que, si
no el completen en els 15 dies següents a la data d’adjudicació, perdran l’import del
dipòsit i quedaran obligats a rescabalar a l’Administració dels perjudicis que origini
l’esmentada falta de pagament.
1.3 Entregar als adjudicataris, llevat en els supòsits en què hagin optat per
l’atorgament d’escriptura pública de venda, certificació de l’acta d’adjudicació dels
béns.
La citada certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i en
aquesta es farà constar que queda extingida l’anotació preventiva feta en el registre
públic corresponent a nom de la Hisenda municipal. Així mateix, s’expedirà manament
de cancel·lació de les càrregues posteriors.
Aquesta certificació haurà d’acreditar, així mateix, el compliment dels següents tràmits:
Que s’ha efectuat el pagament del remat.
Haver emès informe sobre el compliment de les formalitats legals en el
procediment de constrenyiment a petició de l’òrgan recaptador i, en tot cas, quan
l’adjudicació recaigui sobre béns o drets inscriptibles en el Registre de la Propietat
1.4 Practicar la corresponent liquidació, entregant el sobrant, si hi hagués, a l’obligat al
pagament. Si aquest no ho rep, es consignarà a la seva disposició en la caixa de la
tresoreria municipal.
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de la modificació
de les ordenances fiscals, les quals entren en vigor el dia 1 de gener de 2016, i regiran
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
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Intervé ell senyor alcalde manifestant que durant el període d'informació pública
només hi ha hagut una reclamació presentada pel Servei Català de la Salut, que feia
referència a demanar l'exempció de l'IBI en relació a l'únic edifici que tenen aquí que
és l'Àrea Bàsica de Salut, per tant, malgrat que en alguns municipis s'ha incorporat
aquesta exempció,i jo crec que l'Ajuntament, de cares a l'any que ve, caldrà que
estudiem aquesta proposta per incorporar-la, el fet d'haver-la incorporat ara hagués
comportat un desequilibri pressupostari perquè l'import és important, per tant
desestimem amb aquest argument, i en tot cas, el que farem serà incorporar-ho de
cares a l'any que ve per estudiar amb tranquil.litat si realment cal fer-ho, sobretot
abans de fer els pressupostos, perquè ara ja estan aprovats i això representaria un
desequilibri pressupostari per això es desestima aquesta al.legació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

10.- EXPEDIENT DE CONTROL DE FISCALITZACIÓ A POSTERIORI I CONTROL
FINANCER DE SUBVENCIONS. Informació
Relació de fets:
Vist l'informe 36/2015 emes per l'interventor acctal en data 11 de desembre de 2015
relatiu a l'expedient de control intern per fiscalització a posteriori de diferents
expedients i control financer de les subvencions.
Atès que els expedients sotmesos a fiscalització posterior han estat els següents:
o

o
o
o
o
o
o

Contracte d’obres corresponents al projecte d’adequació de l’edifici de l’energia
per a centre autoritzat d’ensenyaments professionals de música a Palafrugell,
primera fase planta baixa
Contracte de gestió de serveis públics, mitjançant concessió, del servei
d’aparcaments municipals
Contracte de servei preventiu de salvament i socorrisme a la piscina municipal
de Palafrugell
Contracte de subministrament i instal·lació de la senyalització del nucli de
Palafrugell, fases 1 i 2
Contracte d’obres de reposició de l’enllumenat públic de Palafrugell, fase VII
Expedient de nòmina del mes de novembre de 2014
Expedient d’aportacions econòmiques a favor dels grups municipals durant
l’exercici 2014.

Atès que els expedients sotmesos a control financer de les subvencions han estat els
següents:
o
o

Subvencions Grup de Festes Primavera per a l’organització de les Festes de
Primavera i el Carrousel de la Costa Brava de l’any 2013 i 2014
Subvenció atorgada a la Comunitat de Propietaris La Sauleda Portal 4 per a la
reforma d’elements comuns de l’edifici plurifamiliar.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de l'expedient de control intern per fiscalització a posteriori de
diferents expedients i control financer de les subvencions.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor alcalde manifestant que la Llei d'Hisendes Locals permet, òbviament,
el que és el control a priori de qualsevol despesa, que vol dir que hi hagi realment la
partida i el crèdit suficient, però també habilita per fer controls a posteriori. Per tant
aquí el que fem són dos expedients, un d'aquests expedients de contractació, dins
d'aquest mateix expedient hi ha un expedients de nòmines del propi Ajuntament, i un
que fa referència a les aportacions a favor dels grups municipals.
Cal dir que amb aquests tres expedients, en tots es fan a suggeriments i salvetats,
però cap d'elles són de contingut. Vull destacar que sí que en l'expedient número 3
referent a les aportacions econòmiques als grups municipals, implica canvi de cares a
l'any que ve, i que ja està incorporat a les bases del propi pressupost, que caldrà que
tots els grups municipals tinguin el CIF concret del grup municipal, i per tant la
justificació cada any de les despeses que comporta, i quines són realment les
despeses que es poden assumir, i per tant, si no es fa ús de tots els recursos caldrà fer
el retorn a propi ajuntament.
Per part del segon paquet també important, del control financer de les subvencions,
s'ha fet el control financer a les subvencions en relació al Grup de Festes. Aquí dir que
l'informe extern el que diu és que la justificació de la subvenció de l'Ajuntament és
correcta, malgrat que hi han hagut bastants limitacions al seu treball perquè hi ha
hagut manca d'informació, i també deixa palès que aquesta entitat té un deute
important amb diferents proveïdors, per tant, aquest és un tema que òbviament
l'informe també ho recull. I en relació a les subvencions d'un dels edificis del Pla de
Barris no hi ha cal objecció.
Ja dic, les incidències que planteja en tots els expedients, són incidències que no
tenen una repercussió substancial com per deixar de manifest que el contracte o la
subvenció sigués nul.la de ple dret.
- senyor Piferrer: Varem ser àmpliament informats a la Comissió, ens sembla tot
correcte, l'única cosa que lamentem és que s'hagi de fer un control d'aquest tipus per
veure que les Festes de Primavera no anaven bé, i en agradaria, si fos possible, tenir
accés a tota la documentació respecte a les Festes de Primavera. De totes maneres,
malgrat això, votarem a favor.
- senyor alcalde: Bé, gràcies. En qualsevol cas li farem arribar tot l'informe que ha fet
l'auditor. Jo crec que això, malgrat és la primera vegada que ho fa l'Ajuntament, jo crec
que ho farem més sovint, jo penso que cada any és important, agafar, de forma
aleatòria, diferents contractes i subvencions, perquè això també ens dóna eines a
nosaltres per saber, fins i tot per detectar possibles errades que ens permetin millorar
tot el que és el procediment administratiu, per tant, aquesta actuació que el govern ha
encarregat aquest any, s'anirà repetint. Li agraïm la seva aportació i tant l'informe com
tot l'expedient que tenim li podem entregar i que puguin vostès tenir tota la informació.
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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
11.- SENTÈNCIA I INTERLOCUTÒRIA URBANISME. Coneixement.Relació de fets:
Vist el Decret dictat per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs ordinari número 124/2015
interposat per la societat La Marineda 2014, S.L., contra l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona pres en sessió celebrada el 22 de gener de 2015, pel
qual es va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Palafrugell, pel qual es té per desistida a la part actora i es declara la finalització del
procediment judicial.
Atesa la Interlocutòria dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs ordinari
115/2015 interposat pel senyor Amadeo Torrens Amat i per la senyora Montserrat Roig
Junyent, contra la desestimació per silenci de la sol·licitud formulada davant el Servei
de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, per a la
concessió administrativa de terrenys de domini públic situats a la zona marítimterrestre “Les Artigues” situada a la urbanització Santa Àgueda, de Palafrugell, per un
període de 15 anys, per la qual es declara acabat el recurs per haver estat estimada la
pretensió de l’actora en via administrativa, de conformitat amb el que preveu l’article 76
de la LJCA.
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 15 de desembre
de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar-se per assabentat de l’esmentat decret i Interlocutòria

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s'han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.
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12.- PROJECTE DE REGULARITZACIÓ DE FINQUES INCLOSES AL POLÍGON
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU b1.38, CAMÍ FONDO, A PALAFRUGELL.
Aprovació definitiva.Relació de fets:
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 27 d’octubre de 2015 va aprovar
inicialment el Projecte de regularització de finques incloses al polígon d’actuació
urbanística PAU b1.38, Camí Fondo, a Palafrugell.
Atès que durant el període comprès entre el 14 de novembre i el 14 de desembre de
2015, ambdós inclosos, en que va estar en informació pública aquest projecte de
regularització de finques, amb la publicació dels respectius edictes al Butlletí Oficial de
la Província de Girona núm. 219, de 13 de novembre de 2015, i al Diari de Girona de 4
de novembre, 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 la redacció i tramitació d’aquest expedient té la seva regulació a l’article 166
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, pel que la tramitació que s’ha de seguir és la contemplada a l’article
119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
de modificació d’aquest Text refós.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres
públiques, serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 15 de desembre
de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de regularització de finques incloses al
polígon d’actuació urbanística PAU b1.38, Camí Fondo, a Palafrugell, elaborat per
l’equip tècnic i jurídic de l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament.
Segon.- 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.- 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.
Quart.- Notificar aquest acord d’aprovació definitiva a la propietat.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que estem d'avant d'un projecte de regularització
de finques, que és la normalització, és un expedient administratiu de normalització de
propietat d'un sector urbanístic, estem parlant del sector que en aquests moments està
ocupat per l'aparcament que hi ha entre el Camí Fondo i el Passeig Migdia, just al sud
i a l'oest del pati de l'escola Torres Jonama, i que finalment s'ha normalitzat tota una
situació relacionada amb la seva propietat i que finalment, avui portem a la seva
aprovació definitiva, tot el que fa referència als aspectes de la propietat d'aquest
sector.
El senyor Piferrer manifesta que en varen ser àmpliament informats a la Comissió
d'Urbanisme i que hi estan a favor.

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

13.- CONVENI URBANÍSTIC I ADDENDA FORMALITZATS ENTRE L’AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL I EL SENYOR LLUÍS VENDRELL SALVIA, PER A LA
MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL CAMÍ PÚBLIC DE LA CALA DEL CAU
MITJANÇANT UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM. Aprovació definitiva.Relació de fets:
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 29 de setembre de 2015, va aprovar
inicialment el Conveni urbanístic signat en data 15 de setembre de 2015 entre
l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor Lluís Vendrell Salvia, per a la modificació del
traçat del camí públic de la Cala del Cau, mitjançant una modificació puntual del
POUM urbanístic i la seva conseqüent plasmació a l’inventari de camins municipals de
Palafrugell.
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 el Conveni
urbanístic, amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província
de Girona núm. 197, de 13 d’octubre, i al Diari de Girona de 7 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 l’informe emès conjuntament per l’Assessora Jurídica Municipal, la senyora Júlia
Giró Val, i pel Secretari de la Corporació, el senyor Marià Vilarnau Massa, en data 21
de setembre de 2015, on manifesten que és d’aplicació el que disposen els articles 8 i
104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació d’aquest Text
refós, i els article 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que, a títol de conclusió, l’Assessora Jurídica Municipal i el Secretari de la
Corporació manifesten que, de conformitat amb allò que disposen els article 110 a 112
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
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administracions públiques de Catalunya, es publicarà en el BOPG la data de
l’aprovació definitiva del conveni i la data de la seva signatura, fent-se constar
expressament que el seu contingut íntegre consta publicat en les webs corresponents
per a la seva consulta.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 25 de
novembre de 2015, on manifesta el que es transcriu a continuació:
“En el referit conveni s’incorporen uns plànols, com annexes, on es grafien els dos
camins que s’han de considerar i, concretament a l’annex IV es dibuixa, en color groc
el camí existent, que circula pel mig de la propietat del senyor Vendrell, i en color blau
el camí públic per accedir a la Cala del Cau.
Una vegada feta la transposició d’aquesta documentació del traçat dels camins sobre
un plànol reproducció del cartogràfic amb fotos aèries, s’ha constatat que el traçat del
camí privat no estava del tot correctament grafiat.
Per altra part, també s’ha constatat que l’últim tram del camí públic tampoc s’ha grafiat
amb la precisió necessària atès que el mateix ha de connectar, en un punt, amb el
camí de ronda projectat i, a partir d’aquest punt, baixar fent ziga-zaga fins arribar a la
Cala del Cau.
Per tot plegat, i als efectes de la modificació del POUM i de l’inventari de camins que
s’ha de tramitar, s’ha elaborat un nou plànol, amb la denominació de Annex III i IV, on
es recullen les correccions esmentades per evitar interpretacions errònies, proposant
que el mateix s’incorpori en el conveni, en substitució del referits plànols dels annexes
III i IV.”
Atès que, donant compliment al que es manifesta a l’informe de l’Arquitecte Municipal
de 25 de novembre de 2015, transcrit en aquest mateix acord, s’ha procedit a
l’elaboració d’una Addenda al citat conveni, als efectes d’esmenar l’error existent en
els plànols que acompanyen aquest conveni, pel que fa al traçat del camí grafiat i amb
la finalitat d’ajustar-lo a la realitat física existent.
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 15 de desembre
de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el Conveni urbanístic formalitzat en data 15 de
setembre de 2015 entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor Lluís Vendrell Salvia, i
l’Addenda elaborada per a esmenar una errada existent a la documentació gràfica que
acompanya aquest conveni, que té com a finalitat la modificació del traçat del camí
públic de la Cala del Cau, mitjançant una modificació puntual del POUM urbanístic i la
seva conseqüent plasmació a l’inventari de camins municipals de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord als signants d’aquest Conveni i als Serveis Territorials
d’Urbanisme de Girona, als quals es farà tramesa d’un exemplar diligenciat d’aquesta
conveni i de l’addenda que el complementa.
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Tercer.- Disposar la publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
per a coneixement general de l’aprovació definitiva d’aquest conveni urbanístic i de
l’addenda que el complementa.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que avui portem també l'aprovaciódefinitiva i tal
com es va explicar aabastament a la Comissió Informativa d'Urbanisme, és un conveni
i l'addenda del conveni de la normalització i regularització del camí públic de baixar a
la Cala del Cau, entre l'Ajuntament i el propietari de la finca col.lindant que dóna a la
muntanya de sobre. Inicialment, tant a l'inventari de camins com al planejament,
aquest camí públic havia estat grafiat de forma errònia, històricament s'havia arribat a
reconèixer però no s'havia acabat de regularitzar la seva plasmació normal i correcta.
Finalment o malauradament aquest senyor va optar per posar un recurs davant el
Superior de Justícia de Catalunya i això ens ha portat, tot i la bona relació sintonia, ens
ha portat a petites discussions que finalment han acabat amb aquest conveni en el
qual es regularitzava el traçat correcte i lògic del camí, i ell per la seva banda
normalitzava la situació jurídica, retirant el recurs interposat, i per tant avui el que
portem és aprovar definitivament el traçat d'aquest camí, i a banda de l'aprovació
d'aquest conveni i l'addenda, el que faríem seria la normalització i la regularització i la
correcció de l'inventari de camins i el seu grafiat en el planejament.
- senyor Palahí: Nosaltres el que ens varen presentar a la Comissió d'Urbanisme, ja
ens va agradar perquè el camí que hi ha ja existeix, és un camí ample i el que no
sabíem és que s'hagués grafiat malament i que hi hagués hagut aquest contenciós
amb un particular. Tot i que el tema del Cau no l'acabem de veure bé en tot el seu
conjunt, però com que en aquest Ple i ara mateix només es decideix el tema del camí,
doncs nosaltres com que som Nadal i també hi ha l'esperit nadalenc, hi votarem a
favor.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

14.- VENDA DIRECTA D’UNA PARCEL•LA SOBRERA SITUADA AL CARRER DE
L’ILLA BLANCA, A LA URBANITZACIÓ AIGUA XELIDA, A TAMARIU. a)
Adjudicació als propietaris confrontants. b) Aprovació.
Relació de fets:
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament pres en sessió celebrada el dia 28 de juliol
de 2015, es va acordar la declaració de parcel·la sobrera d’un tros de terreny sobrant
de via pública, amb una superfície de cent quaranta-cinc metres amb vint decímetres
quadrats (145,20 m2), situat al carrer de l’Illa Blanca, a la urbanització Aigua Xelida, a
Tamariu, terme municipal de Palafrugell, desafectant-lo de la qualificació jurídica de bé
de domini públic afecte a l’ús públic i donant-lo d’alta a l’Inventari de béns municipals
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com a bé patrimonial amb el número 189.
Atès que el tros de terreny objecte d’aquesta desafectació, va quedar inscrit en el
Registre de la Propietat de Palafrugell en data 31 d’agost de 2015, i es correspon amb
la finca registral número 31.480, inscrita al tom 3445, llibre 923, foli 183, inscripció 1ª,
a nom de l’Ajuntament de Palafrugell, i té la següent descripció:
Descripció:
Urbana. Franja de terreny de forma allargada i pràcticament rectangular amb una
superfície de cent quaranta-cinc metres amb vint decímetres quadrats (145,20 m2),
qualificada, part, com a (R63t3), regulació específica de la zona residencial de cases
aïllades, subzona de parcel·la mínima de 800 m2, que prové del Pla Parcial d’Aigua
Xelida i, part, com a (Vp), espai lliure d’edificació privat. Llinda: al Nord, amb el traçat
del carrer de l’Illa Blanca; al Sud amb el mar, mitjançant la zona de delimitació marítim
terrestre; a l’Est, amb finca propietat de la societat Inmoalfa, S.A. i a l’Oest, amb finca
propietat del senyor Ramon Oses Cortils i de la senyora Marta Rota Jovani.
Atès que la finca registral 31.480, inscrita al tom 3445, llibre 923, foli 183, inscripció 1ª,
a nom de l’Ajuntament de Palafrugell, consta a l’Inventari de béns municipal amb el
número 189, com a bé de naturalesa patrimonial.
Atès que mitjançant escrit amb data de sortida 6 d’octubre de 2015 i número de
registre 10.745, notificat en data 9 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de Palafrugell va fer
avinent al senyor Ramon Oses Cortils i a la senyora Marta Rota Jovani, com a
propietaris confrontants, que aquest ajuntament tenia interès en iniciar expedient per a
la venda directa del sobrant situat al carrer de l’Illa Blanca, amb una superfície de cent
quaranta-cinc metres amb vint decímetres quadrats (145,20 m2), la qual cosa se’ls
informava, perquè indiquessin si estaven interessats en formar part de l’expedient de
venda directa esmentat, entenent que en cas contrari, renunciaven a participar en el
mateix.
Atès que, així mateix, mitjançant escrit amb data de sortida 7 d’octubre de 2015 i
número de registre 10.765, notificat en data 9 d’octubre de 2015, l’Ajuntament de
Palafrugell va fer avinent a la societat Inmoalfa, S.A., com a propietària confrontant,
que aquest ajuntament tenia interès en iniciar expedient per a la venda directa del
sobrant situat al carrer de l’Illa Blanca, amb una superfície de cent quaranta-cinc
metres amb vint decímetres quadrats (145,20 m2), la qual cosa se’ls informava perquè
indiquessin si estaven interessats en formar part de l’expedient de venda directa
esmentat, entenent que en cas contrari, renunciaven a participar en el mateix.
Atès que transcorregut el termini concedit als propietaris confrontants perquè
indiquessin si estaven interessats en l’adquisició de la porció de terreny confrontant,
només la societat Inmoalfa, S.A. mitjançant un escrit amb data d’entrada 26 d’octubre
de 2015 i número de registre 13.427, va fer un oferiment de compra del sobrant de via
pública que confronta amb la seva propietat, situada al carrer de l’Illa Blanca números
39-41, a la urbanització Aigua Xelida, a Tamariu, que es correspon amb la finca
registral número 15.419, inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom
2370, llibre 302, foli 99, a nom de la societat Inmoalfa, S.A, finca que és part de la
parcel·la cadastral amb referència número 7909102EG1470N0001KS.
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Atès el contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 18 de maig de
2015, on, entre altres, es valora aquesta porció de terreny en la quantitat de cinc mil
cinc-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (5.564,06 €), i s’informa que la
porció objecte de venda s’haurà d’agregar a la finca confrontant dels adquirents.
Atès que d’acord amb el certificat emès pel secretari en data 20 de novembre de
2015, el valor de la referida finca de propietat municipal, cinc mil cinc-cents seixantaquatre euros amb sis cèntims (5.564,06 €), no excedeix el vint-i-cinc per cent dels
recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació per a l’any 2015.
Atès el contingut de l’informe emès conjuntament pel secretari i per l’assessora
jurídica municipals en data 9 de desembre de 2015.
Atès el contingut de l’article 44 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que d’acord amb el contingut de l’article 19.10 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol,
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que modifica l’article
206.3 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, no és necessari informe previ del
departament competent en matèria d’administració local si el valor del bé immoble
alienat no excedeix de cent mil euros
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès que l’adopció de l’acord correspon al Ple municipal, d’acord amb 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 i l’article 41 del Reglament de patrimoni dels
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
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 15 de desembre de
2015.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Procedir a la venda directa a la societat Inmoalfa, S.A. com a propietat
confrontant, de la porció de terreny amb una superfície de cent quaranta-cinc metres
amb vint decímetres quadrats (145,20 m2), descrita a la part expositiva d’aquest acord,
com a finca patrimonial que és, per l’import total de cinc mil cinc-cents seixanta-quatre
euros amb sis cèntims (5.564,06 €), amb la condició que la mateixa haurà de ser
agregada a la finca registral número 15.419, inscrita en el Registre de la Propietat de
Palafrugell al tom 2370, llibre 302, foli 99, inscripció 2ª, a nom de la societat Inmoalfa,
S.A.
Segon.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
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subsidiàriament el tinent d’alcalde o regidor en qui delegui, o el que exerceixi les seves
funcions, per a la formalització de tots els documents, així com per a portar a terme
totes les actuacions que es derivin de l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la societat Inmoalfa, S.A., a l’Àrea
d’urbanisme, a l’Àrea d’intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rangel manifestant que estem parlant d'unes parcel.les que tenen
aquesta qualificació però el que eren és unes connexions entre els diferents carrers
d'aigua Xelida i que permetien o, el desenvolupament del pla parcial d'Aigua Xelida
preveia les connexions entre els diferents carrer i el pas de serveis. En aquest cas
concret estem parlant d'un petit vial estret, de menys de dos metres i d'uns 70-75
metres de llargada, entre els carrers que donen a Illa Blanca i Avia Catalana i el camí
de ronda que hi ha en la seva part inferior, i que en aquest traçat d'aproximadament
200 o 250 metres, hi ha cinc connexions d'aquesta tipologia que el planejament, atès
que la seva importància per passar serveis eren inexistent, i la seva dificultat d'establir
vialitats de connexió tampoc era lògica, el planejament de 2015 va proposar
l'eliminació com a bé públic i per tant l'eliminació com a vialitat de dos d'aquests petits
vials que baixaven al camí de ronda. Estem parlant d'un d'elles, i després d'haver fet
pública aquesta situació i d'haver comunicat aquesta situació als veïns, el que s'ha fet
és fer una valoració i posar a la venda directa aquest tram de 145 metres quadrats per
una quantitat, taxada pels serveis tècnics, d'aproximadament 5.500 euros, i un cop
s'ha vist que només hi havia un dels veïns interessats, atesa la petita mida de la que
estem parlant, el que es proposarà serà la seva aprovació com a procés de venda
directa.
Val a dir també que a efectes urbanístics, aquest increment de sòl no ha de
representar cap validació dels elements urbanístics que comporten la superfície
aquesta, i que per tant, el que creiem és que és un alliberament de les obligacions que
tenia l'Ajuntament per un manteniment i evitar unes situacions de risc en uns llocs
complexes i complicats del seu accés.
- senyor Piferrer: En varem ser àmpliament informats a la Comissió d'Urbanisme i per
nosaltres no cal votar-ho.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

A.3) Assumptes de la comissió informativa de serveis a les persones

15.- ATORGAMENT DEL DIPLOMA AL MÈRIT CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL AL CINE CLUB GARBÍ.- Aprovació.PLE2015/19 de 22 de desembre de 2015
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Relació de fets:
1. L'any 1989, un grup de gent de Palafrugell va decidir unir-se per promoure activitats
cinematogràfiques a la vila, i el resultat en va ser el naixement del Cine Club Garbí.
Durant una primer etapa de 4 anys (de 1989 a 1993), van organitzar fins a 45 sessions
al Cinema Garbí, com a complement a la programació comercial que s'oferia en
aquella sala de projecció. Però el tancament del cinema, el gener de 1994, va provocar
que també s'acabessin (de forma temporal) les activitats de l'associació.
2. Amb l'obertura del Teatre Municipal, però, va sorgir la possibilitat de tornar a oferir
cinema. Així, el grup es va tornar a reunir i es va constituir com a entitat cultural, tot
mantenint el nom de la que havia estat la última sala de cinema de la població. A partir
de gener de l'any 2000 es va iniciar, en conveni amb l'Ajuntament, la gestió de les
activitats cinematogràfiques a la vila, i ara ja porten 16 anys treballant de forma
desinteressada i ininterrompuda.
3. Durant tots aquests anys s'han programat més de 1.200 pel·lícules, projectades en
més de 3.500 sessions, i s'han organitzat diverses activitats complementàries, com ara
presentacions de pel·lícules, llibres i concerts, exposicions i col·laboracions amb
diverses entitats locals. Des de l’any 2000, el cinema a Palafrugell ha tingut una
assistència de 202.000 espectadors.
4. Recentment, amb l’adquisició del nou projector digital, que prenia el relleu a un
projector de 35 mm. marca Ossa, model VI C el qual havia fet les projeccions de
cinema a Palafrugell de forma regular al llarg dels darrers 51 anys, ja que s’havia
estrenat l’any 1963 al cinema Garbí, el Cine Club va cedir el projector al Teatre
Municipal, que el té exposat al seu vestíbul.
3. El Cine Club Garbí, com a associació usuària de les instal·lacions del TMP-Teatre
Municipal de Palafrugell, reverteix part dels seus ingressos en la millora de
l’equipament, com ara l’adquisició del projector digital, la pantalla, l’equip de so i les
butaques de la platea, en procés de renovació.
4. Atès que el Cine Club Garbí ha dedicat més de 25 anys a participar activament de la
vida cultural i lúdica del municipi
5. Atès que el Cine Club Garbí ha estat un dels principals impulsors de la programació
cinematogràfica a Palafrugell.
6. Atès que el Cine Club Garbí segueix dedicant els seus esforços a mantenir una
programació estable i de qualitat a nivell cinematogràfic a la vila
7. Atès que el Cine Club Garbí promou i divulga el cinema i la cultura cinematogràfica
a través de sessions de cinema periòdiques, sessions especials per a escoles,
exposicions, conferències i altres activitats.
8. Atès que el Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament de Palafrugell
preveu l’atorgament del Diploma al Mèrit Ciutadà a persones, entitats, confederacions,
agrupacions, institucions, empreses, comerços, etc, que mereixin la gratitud de
Palafrugell per a activitats destacades en el camp cívic, cultural, esportiu, comercial o
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d’altres, que donin prestigi a la vila de Palafrugell.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Atorgar al Cine Club Garbí el Diploma al Mèrit Ciutadà de l’Ajuntament de Palafrugell
com a reconeixement a la seva trajectòria social i cultural en la vida cívica del nostre
municipi i a la seva tasca de divulgació de la memòria col·lectiva de Palafrugell i
comarca.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Gómez manifestant que de fet, m'agradaria fer primer una petita
introducció i respecte els tres punts que passem avui. M'agradaria recordar que això
neix a l'anterior mandat, el fet de tenir el diploma al Mèrit Ciutadà, que a més a més
neix d'una proposta que es va fer arribar des d'Esquerra Republicana i que fruit del
debat es va decidir incloure que el nostre municipi també tingués aquest
reconeixement ciutadà, que és el reconeixement en certa manera més bàsic que es
dóna a les entitats o a les persones del municipi, i que forma part de tots els diferents
reconeixements que seguim. Hi ha diploma, també tenim les medalles o el cas de fill
adoptiu o fills predilectes.
També explicar pels que ens estan escoltant que la mecànica que s'ha decidit sobretot
a partir de l'últim debat que varem tenir a la darrera reunió de la Comissió de Serveis a
les Persones, es va decidir que trencarien la mecànica que avui seguirem, sinó de que
cares a l'any vinent és que aquest debat, aquestes explicacions o aquestes
aprovacions es facin durant el mes de juny i que els atorgaments siguin durant el mes
de juliol, i hem d'acabar de veure com ho encaixem, però sí que ens agradaria, i això
ho dic en plural perquè hi estem tots d'acord, que quedés emmarcat dins els actes de
la Festa Major. I m'agradaria abans de començar a llegir aquest punt, fer un petit
aclariment, perquè és evident que un municipi com el nostre, tenim la sort de tenir
moltes entitats que s'ho mereixen i que es mereixerien rebre un diploma d'aquestes
característiques, i per tant, el que tenim molt clar és que sempre que passi un acord
d'aquest tipus, l'entitat que passarà en aquell moment s'ho mereix sense cap mena de
dubte però és evident que no ho podem passar de cop per tothom, i per tant, semp0re
que hi hagi alguna efemèride o algun element que creiem que en aquell moment ho
posa més de relleu, evidentment serem sensibles a això, i a la llarga creiem que
aquest és un reconeixement amb el qual comptaran moltíssimes entitats.
Sense més, i crec que era important fet tot aquest preàmbul per la gent que no ho
coneix.
En aquest cas l'atorgament és al cine Club Garbí, abans de qualsevol altra
consideració més o menys històrica de trajectòria i mèrits, que ja s'esmenten a
l'argumentari de la proposta, vull assenyalar el servei inestimable que fa el cine club
Garbí a la nostra població. Ofereix sessions de cinema en una població on els cinemes
havien desaparegut i era aquest un dèficit evident, que estava a la nostra programació
cultural i d'entreteniment, perquè quant parlem de cinema parlem d'aquests dos àmbit
bàsicament, el de l'entreteniment i el de la cultura i val a dir que el Cine club Garbí ha
realitzat una aposta bàsica per la programació de qualitat, la que podem esmentar com
a cultural de forma absolutament inequívoca, i aquesta aposta ha assolit un èxit de
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públic que augmenta dia a dis, en aquest sentit completa la programació cultural que
oferim als palafrugellencs i als nostres visitants, però també ha omplert un buit a nivell
de comarca. Ara mateix Palafrugell gaudeix d'un dels pocs cinemes de la comarca que
de forma regular ofereix una programació de pel·lícules que no ofereixen els cinemes
de caire estrictament comercial. Com abans es deia, la seva història, com a entitat, es
remunta a l'any 1989, un grup de palafrugellencs va decidir unir-se per promoure
activitats cinematogràfiques a la vila, durant una primer etapa de 4 anys, de 1989 a
1993, van organitzar fins a 45 sessions al Cinema Garbí, com a complement a la
programació comercial que s'oferia en aquella sala de projecció. Però el tancament del
cinema, el gener de 1994, va provocar que també s'acabessin, de forma temporal, les
activitats de l'associació.
Amb l'obertura del Teatre Municipal, però, va sorgir la possibilitat de tornar a oferir
cinema. Així, el grup es va tornar a reunir i es va constituir com a entitat cultural, tot
mantenint el nom de la que havia estat la última sala de cinema de la població. A partir
de gener de l'any 2000 es va iniciar, en conveni amb l'Ajuntament, la gestió de les
activitats cinematogràfiques a la vila, i ara ja porten 16 anys treballant de forma
desinteressada i ininterrompuda. Durant tots aquests anys s'han programat més de
1.200 pel·lícules, projectades en més de 3.500 sessions, i s'han organitzat diverses
activitats complementàries, com ara presentacions de pel·lícules, llibres i concerts,
exposicions i col·laboracions amb diverses entitats locals. Des de l’any 2000, el
cinema a Palafrugell ha tingut una assistència de 202.000 espectadors.
Recentment, amb l’adquisició del nou projector digital, el Cine Club va cedir el
projector al Teatre Municipal, que el té exposat al seu vestíbul.
També és important assenyalar que el Cine Club Garbí, com a associació usuària de
les instal·lacions del Teatre Municipal de Palafrugell, reverteix part dels seus ingressos
en la millora de l’equipament, com ara l’adquisició del projector digital, la pantalla,
l’equip de so i les butaques de la platea, en procés de renovació, per tant, pensem que
l'entitat és del tot mereixedora del diploma que proposem, com el reconeixement a una
trajectòria que no tant sols lloem sinó que esperonem degut al seu ascens evident de
qualitat en les pel.licules i en el nombre d'espectadors.
D'altra banda, volem destacar sobretot la tasca incansable dels dos puntals de
l'associació, de l'Àlex Cebollero, encarregat de la programació i en Jordi Bou,
projeccionista, a qui a més a més, voldríem aprofitar per enviar-li ànim i tot el nostre
escalf ja que està passant per uns moment delicats de salut.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

16.- ATORGAMENT DEL DIPLOMA AL MÈRIT CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL A L’ESPARTERIA I CISTELLERIA BLANCH.- Aprovació.Relació de fets:
1. L'esparteria i cistelleria Blanch va ser fundada el 1915 per Enric Blanch i per la seva
dona, Cristina Albertí, autèntica ànima de l’esparteria, avis dels actuals responsables
de l’establiment. Cada generació ha mantingut el seu caràcter genuí adaptant-lo als
nous temps i a les necessitats de la clientela. Actualment, al seu establiment s’hi pot
trobar des dels articles més bàsics fins als més tradicionals: escombres, cistells,
coves, cordes, palmes, bastons, articles de suro, caixes i caixons, cortines de plàstic,
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xarxa i macramé, persianes, cistelleria decorativa, barrets d'estiu, cabassos, estores
de fibres naturals tipus coco i sisal, pelfuts, catifes per habitació i salons...
2. Aquest 2015 l’esparteria i cistelleria Blanch, que es troba situada al carrer dels Valls
de Palafrugell, celebra el centenari de funcionament del negoci, un establiment de
caràcter molt vinculat al món comercial de la vila.
3. Atès que l’esparteria i cistelleria Blanch ha mantingut a través de cada generació de
la família el seu caràcter genuí, adaptant-lo als nous temps i a les necessitats dels
clients.
4. Atès que durant tots aquest anys l’esparteria i cistelleria Blanch, generació rere
generació, ha estat un exemple de bon funcionament i un model a seguir a nivell
comercial, dedicant-se al mateix sector i essent un referent dins el comerç del
municipi.
5. Atès que el Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament de Palafrugell
preveu l’atorgament del Diploma al Mèrit Ciutadà a persones, entitats, confederacions,
agrupacions, institucions, empreses, comerços, etc, que mereixin la gratitud de
Palafrugell per a activitats destacades en el camp cívic, cultural, esportiu, comercial o
d’altres, que donin prestigi a la vila de Palafrugell.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Atorgar a l’esparteria i cistelleria Blanch el Diploma al Mèrit Ciutadà de l’Ajuntament de
Palafrugell com a reconeixement a la seva trajectòria i a la seva activitat comercial
durant aquests cent anys al municipi de Palafrugell.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Rocas manifestant que voldria començar destacant el mèrit de
l'esparteria i cistelleria blanc, més enllà de ser una botiga centenària, i és que la
història de l'esparteria i cistelleria Blanc, més conegut com popularment com a Can
Blanc, no es redueix a ser l'història d'un establiment centenari, ja que és un d'aquells
establiments que no només s'ha limitat a vendre i comercialitzar uns productes i a
aixecar la persiana cada dia sinó que ha anat molt més enllà.
Can Blanc respira una essència palafrugellenca que es fa difícil no detectar quant
qualsevol persona hi entra. Ningú que l'hagi visitat podrà dir que li sigui indiferent,
ningú pot negar que no es deixi endur i badar una estona entre els seus passadissos i
la seva olor característica. El relat de Can Blanc és d'aquelles que ens recorden que
per adaptar-se als nous temps i a la nova economia necessites comptar amb uns bons
fonaments els quals s'han aixecat sempre a través de l'esforç, la suor i el treball de
diverses generacions.
L'establiment va néixer l'any 1915, a principis de segle i amb les ganes d'obrir-se camí
de l'Enric Blanch i per la seva dona, Cristina Albertí, que tots dos varen tirar endavant
malgrat les penúries i les dificultats del moment, unes dificultats que es varen
incrementar durant la Guerra Civil on pràcticament la botiga va estar a punt de
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desaparèixer, arribant al punt d'haver de vendre's, segons sembla i ja ha estat dit, es
va vendre les gallines quan no podien pagar. Tot va canviar els anys 60 del segle
passat, quan el negoci per fi es va poder consolidar. L'arribada del turisme va permetre
veure un futur més clar i més esperançador, malgrat les dures hores de treball i les
llargues jornades l'establiment es va permetre creixes i fins i tot ampliar amb la
construcció d'un magatzem al costat mateix de la botiga. A finals dels anys 80, també
del segle XX, tornen les dificultats, l'ombra del tancament va tornar a planar sobre la
botiga, però al final, la insistència de l'Enric per convercer el seu gendre, en Josep
Regí, el qual va aprendre l'ofici, va permetre mantenir el negoci. Ell, en Josep Regí,
des del 1990 n'és el responsable i l'ànima del negoci.
I ara, actualment, Can Blanc continua essent un referent del comerç tradicional a la
vila, d'aquell sector comercial Km 0, que respira autenticitat. Situat, com sabeu, al
centre de Palafrugell, al carrer dels Valls, Can Blanc, és per nosaltres una bona mostra
del que representa el comerç tradicional de la Vila, establiments que ens defineixen
com a població i que al mateix temps en son un element diferencial respecte altres
model representatius de l'economia globalitzada.
Per tot això i per tot el que representa mantenir un negoci obert a través de diverses
generacions, considerem que el centenari d'aquesta establiment mereix el mèrit de
comptar amb reconeixement institucional. És per això que es proposa al Ple l'adopció
d'aquest acord.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

17.- ATORGAMENT DEL DIPLOMA AL MÈRIT CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL A LA SABATERIA CAMA.- Aprovació.Relació de fets:
1. L'any 1865, Baldomer Cama Albertí va obrir, al Raval Superior de Palafrugell, la
sabateria Cama, primera botiga de la família Cama. Actualment, ja són cinc
generacions dedicades al negoci del calçat, una activitat familiar que enguany
compleix 150 anys, com testifica el llibre de matrícules de nous establiments de
Palafrugell, al qual el negoci va ser inscrit el 28 de juliol de 1865.
2. Posteriorment el seu fill, Josep Cama Vergeli, va traslladar el negoci a l'actual
ubicació del carrer de Cavallers i el va ampliar fins a arribar a tenir-hi sis operaris fixos.
A la seva mort, als 47 anys, la seva vídua es va fer càrrec de l'activitat.
3. L’any 2010, amb la jubilació dels seus responsables, el comerç va passar a mans
del fill, Joan Cama, que suposa la cinquena generació sabatera de la família.
Juntament amb la seva dona Olga Figa, van començar una nova etapa renovada, amb
nous ànims, per seguir amb la venda com van fer el seus antecessors i amb ganes de
conservar la tradició que va iniciar el seu rebesavi fa 150 anys. Recentment han
ampliat el negoci amb l'obertura d'una botiga a Torroella de Montgrí.
4. Aquest 2015 la sabateria Cama, que es troba situada al carrer de Cavallers de
Palafrugell, celebra els cent cinquanta anys de funcionament del negoci, un
establiment de caràcter molt vinculat al món comercial de la vila, fundat el 1865.
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5. Atès que la sabateria Cama ha mantingut a través de cada generació de la família el
seu caràcter genuí, adaptant-se als nous temps i a les necessitats dels clients sense
perdre de vista els nous temps.
6. Atès que durant tots aquest anys la sabateria Cama ha estat un exemple de bon
funcionament i un model a seguir a nivell comercial, dedicant-se al mateix sector i
essent un referent dins el comerç del municipi.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Atorgar a la sabateria Cama el Diploma al Mèrit Ciutadà de l’Ajuntament de Palafrugell
com a reconeixement a la seva trajectòria i a la seva activitat comercial durant aquests
cent cinquanta anys al municipi de Palafrugell.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Gómez manifestant que quan es diu que són cinc les generacions
que han estat al capdavant de la Sabateria Cama, es diu molt ràpid, però el pas del
temps i aquests 150 anys d'història de la Sabateria Cama, també representa la
consolidació d'un establiment emblemàtic de la nostra vila.
Els actual responsables del negoci han tingut cura de mantenir aquesta història, ja que
un recull d'imatges antigues llueix entre les parets de la seva botiga. Una botiga que
avui en dia combina a la perfecció la tradició amb la modernitat i és que a Can Cama
es nota que la botiga no només té història sinó que té ànima.
Des de l'any 1865, amb Baldomer Cama Albertí al capdavant, l'espurna d'aquesta
ànima no s'ha perdut. Una de les seves característiques més destacades és que feien
sabates per gent que no trobava a la botiga per patir deformacions als peus. Una altra
de les seves especialitats eren les botes de Guàrdia Civil, totes d'una sola peça, amb
les gomes flexibles laterals.
A més la petja palafrugellenca es deixava notar als anys 40, quan el seu taller que
donava al carrer Major, recollia tota mena de tertúlies i s'hi cantaven havaneres.
Per tot això es pot dir que les botigues amb ànima son establiment únics en el seu
gènere, negocis que s'han reciclat i han sapigut mantenir l'origen i la qualitat, tant dels
seus productes com de l'atenció al client, sempre busquen un equilibri entre la tradició
i la modernitat, són establiments com la sabateria Cama, que es preocupen per
l'estètica del lloc on atenen als clients, que miren per la comoditat perquè el client es
trobi a gust, són establiments on hi trobaràs allò que no tenen a cap altra botiga, on us
ensenyen com treballen, i ho fan amb qualitat, preocupant-se d'allà on provés allò que
venen. Són establiments regentats per persones compromeses amb el nostre entorn,
amb el barri on viuen, en definitiva, amb la vila, que coneixen pel nom als seus clients i
que es preocupen per atendre igual de bé als nous visitats que als de tota la vila.
Establiments amb caràcter, on descobrim l'essència del comerç palafrugellenc, en
definitiva, espais on deixar-se seduir, en aquest cas, pel calçat.
Finalment destacar que l'any 2010, amb la jubilació dels seus responsables, el comerç
va passar a mans del fill, en Joan Cama, que suposava la cinquena generació
sabatera de la família, juntament amb la seva dona, Olga Figa, varen començar una
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nova etapa renovada, amb ànims renovats, per seguir amb la venda com varen fer els
seus antecessors, i amb ganes de conservar la tradició que va iniciar el rebesavi fa
150 anys. Il.lusionats amb el futur, aquesta primavera han ampliat el negoci amb
l'obertura d'una botiga a Torroella de Montgrí.
Per aquesta història escrita amb èxit, amb professionalitat i per saber combinar la
tradició d'un ofici amb la modernitat, saber adaptar-se als nous temps i ser un model a
seguir a nivell comercial, pensem que és del tot merescut la concessió d'aquest
diploma.
- senyor Jonama: Completament d'aquest amb els tres darrers punts, amb el que
explicava el senyor Gómez, parlàvem de donar aquests mèrits en el moment de la
Festa Major i també caldria, se m'ha acudit ara, d'estudiar un sistema perquè fos la
gent del poble que ens fes recordatori a l'Ajuntament, d'altres possibles candidats a
aquests mèrits, que no fos cas que ens quedés algú al tinter i per això és important
també comptar amb la gent de la Vila. I com a anècdota també explicar que tenim el
goig, a Esquerra Republicana, de tenir un logo dissenyat per un membre de la família
Cama.
- senyor Alcalde: Queda recollit el seu suggeriment, i com que crec que la pròpia
comissió ja varen quedar més o menys així, en aquest cas, res a dir.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

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

19.- ASSABENTAMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR, DEL
SENYOR SERGI SABRIÀ BENITO.Relació de fets:
Atès que el senyor Sergi Sabrià Benito, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, ha presentat renuncia al càrrec de regidora, i sol.licita que
s’iniciï procés per substituir-lo.
Atès el que disposen els articles 35 del Reglament Orgànic Municipal de Palafrugell,
9.4 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals i 182 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, conforme la renuncia a la condició de regidor
s’ha de fer per escrit i serà efectiva davant del Ple, quan aquest en prengui
consideració.
Atès el que disposa la instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central
sobre la substitució de càrrecs representatius locals, conforme cal designar com a
substitut el següent candidat a la llista, indicant el nom i dades personals.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Prendre en coneixement la renuncia a la seva condició de regidor municipal,
presentada pel senyor Sergi Sabrià Benito, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Sol.licitar a la Junta electoral Central, amb domicili a la Carrera de San
Jerónimo, 36 (28071) de Madrid, que expedeixi credencial de regidor a favor del
senyor ALBERT TANÉ PADRÓS al ser el següent en número d’ordre a la llista
d'Esquerra Republicana de Catalunya (número 7)
Tercer.- Notificar el present acord als portaveus dels grups municipals representats a
l’Ajuntament de Palafrugell.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Intervé el senyor Sabrià manifestant que s'ha perdut una mica i no sé si hem de fer
alguna cosa formal o no.
- senyor Secretari: En principi l'idea és que si avui anuncia la renúncia i en prenem
coneixement, cares al proper Ple ja podríem tramitar les credencials del nou regidor
que és el senyor Albert Tané i que per tant que en el Ple ordinari del mes de gener ja
podria prendre possessió.
- senyor Sabrià: Jo faig una intervenció, que és la renuncia i després el senyor alcalde
em deixarà dir si el Ple en té coneixement i si tothom diu que sí, ja estarà.
Porto dos folis, vull dir que no m'he passat gaire però no us deixaré marxar aviat del
tot, tampoc.
Crec que ho sabeu gairebé tot, a alguns us ho he pogut dir en persona, a d'altres no,
en tot cas, avui deixaré l'acta de regidor després del ple d'aquesta nit, o en les
properes hores signaré la renuncia, dir-vos a tots que ha sigut un luxe i un honor haver
pogut servir al meu poble des del meu ajuntament, que res del que pugui fer a partir
d'ara, del que hagi fet abans, podrà superar l'orgull que representa ser l'alcalde del
meu poble i poder ajudar a la gent de Palafrugell des de la proximitat. Dir-vos a tots
que ho continuaré fent des d'allà on sigui, sempre al servei del país i dels
palafrugellencs, així li vaig transmetre també a l'alcalde per telèfon, que des d'allà on
pugui ajudar que hi seré i que hi compti.
Em sembla que també em toca explicar el perquè ho faig ara, i tinc la sensació que
tant important és saber trobar el moment d'arribar com de plegar perquè des
d'Esquerra ens n'hem fet un fart de regeneració, de la importància que tenien els
mandats curts, de poder fer bé els relleus, que aquests relleus aportaven frescor, que
també aportaven idees noves, malgrat això jo vaig repetir en aquesta llista perquè em
semblava que podia ajudar a fer la transició, tots els meus companys són nous i
s'estrenaven aquesta vegada, fins i tot en el cas que fos així, aportar experiència a un
govern municipal que al final no ha estat. Crec que és important dir que també trobo
que és ara el moment perquè hem configurat un equip humà molt potent i que funciona
molt i molt bé i que amb una nova incorporació encara ho serà més, crec que durant
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els mesos que portem que encara són poquets, ja han demostrat la feina que poden
fer i que continuaran fent. Ho hem explicat moltes vegades i no sé si sempre la gent ho
veu igual, però el nostre no és un equip on pesin els lideratges sinó l'equip i per tant,
tenir una nova persona implicada i amb acta de regidor per nosaltres és molt
important, i l'última i també prou important és que sempre hem reclamat que hi hagués
gent que realment s'hi pogués dedicar el temps que era necessari i ara soc jo qui no
disposa del temps suficient, i per tant, per tot això que he dit i per ser coherent amb el
que sempre hem explicat, em sembla que aquest moment de plegar ha arribat, que és
ara.
M'heu de deixar fer un troset que li vull dedicar amb tot el carinyo a l'Alcalde perquè
quan vàrem arribar aquí, d'això ja fa molt temps i ell ja hi portava alguns dies i en sabia
més que nosaltres, quan nosaltres presentàvem una moció, sobretot les mocions de
tema nacional, el senyor Fernàndez en aquell moment regidor a l'oposició, sempre ens
deia: això que presenteu està molt bé però representeu a molt poca gent, més val que
ho torneu a presentar quan representeu realment una majoria. Ho dic amb tot el
carinyo, i em fa especial il.lusió poder marxar ara, en aquesta sortida de l'Ajuntament,
que al final no deixa de ser ni un punt i a part ni un punt, sinó només una coma,
m'agrada poder-ho fer ara, on ja no som petits sinó que ens hem anat fent grans, on
allò que representem, estem convençuts que representa una majoria social d'aquest
país, on allò que va començar gairebé com un joc d'amics, entre poquets, que ens
semblava que ens podia ajudar a donar un tomb a la vida política de la vila, és un partit
fort, és un partit que de les últimes quatre eleccions n'ha guanyat dues, n'ha empatat
una i ha quedat segon en un altre, i per tant allò que realment et permet comptar la
fortalesa d'un partit, que és un cicle electoral sencer, que en aquest cas jo crec que
hem tingut el més apretat de la història, perquè tot aquest cicle ha passat amb un any i
ben poc, ningú ha tret més vots en aquest poble que Esquerra Republicana, i per tant,
tenia ganes marxar traient una mica de pit, no per mi, sinó per tota la gent que ho ha
fet possible.
No vull dir-vos gaire més coses, he de fer una llista d'agraïments, això sí, i per tant
començo amb tota la gent que ha confiat en Esquerra, amb el seu vot durant tot aquest
temps i que ha fet possible aquest, que per mi ha sigut un somni, i que estem segurs
que ho continuarà fent. Molt especialment a les nou persones amb les quals ho varem
començar en un garatge del carrer Tarongeta, sempre ho recordo, i ahir un periodista
em deia que grans dels nous projectes dels últims anys han començat en un garatge,
Google, Microsoft, m'ha fet una llista molt llarga, doncs Esquerra Republicana a
Palafrugell, en aquesta etapa, també va començar en un garatge. A tots els regidors
que amb aquesta etapa que hem compartit i que han sigut dotze, i crec que tots dotze
han pencat com animals, a tota la gent que s'hi ha anat afegint durant aquests anys, a
tot l'equip de treballadors de l'Ajuntament, sense ells no hauria estat possible, ni a
l'època que estas al govern ni quan estas a l'oposició. A la família que bàsicament ho
aguant i ho pateix, a tots vosaltres, a tots els companys regidors, als d'ara i als que
hem compartit ple durant aquests anys, moltes vegades, i crec que potser aquesta
sensació la gent no la té, però la major part de vegades des de l'acord, d'altres des de
la discrepància i les diferències polítiques. Penso sincerament que tots els que hem
coincidit aquí hem intentat fer política a favor de la gent, amb encerts i desencerts però
crec que a favor dels ciutadans d'aquest poble, i crec que això vull que en quedi
constància i agrair-vos-ho.
Aprofito també per disculpar-me si en algun moment algú ha considerat que no l'he
encertat, en tot cas, em disculpo i faig un apunt petit a tres persones especials que
crec que avui està bé fer un reconeixement especial. A en Josep, per moltes coses,
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perquè en tota aquesta història ell hi és des del primer dia, per la valentia d'agafar el
relleu que no és fàcil i tots sabem com son els relleus en política, ho dic i espero que
no us sàpiga greu, però estic totalment convençut que aquest relleu el portarà a la
primera victòria d'Esquerra Republicana en unes municipals, i també a l'alcaldia, i
potser no ho compartiu però jo estic ben segur que no m'equivoco, estic convençut
que no m'equivoco. Al President, que fa una estona era aquí, a en Xevi Segura, en
“Panxu” vaja, que no el veieu gaire mai, sempre s'amaga de les fotos però al final
sempre hi és i és el que està sempre pendent que no ens despistem mai de la vida. I a
en Xevi Vilà, que tots l'heu vist, hem sigut durant molt temps com una parella
inseparable i ho continuarem essent, és aquell amic que al final tots tenim, que
t'aguanta les neures, segurament també va aguantar un caràcter una mica més difícil,
fa vuit anys, del que tinc ara, això m'ho dic jo mateix per si no m'ho vol dir algú altre, i
penso sincerament que totes les peces es poden substituir però no estic segur que en
Xevi Vilà, jo en el meu cas el pogués substituir.
Li desitjo molta sort a l'Albert Tané, que el tenim allà amb l'acompanyament que té
segur que no la necessitarà. Moltíssimes gràcies a tots per tot aquest temps, a
disposar per tot el que calgui, i molt bones festes a tothom.
- senyor Girbal: Des del nostre grup transmetre-li la felicitació i desitjar-li molta sort
perquè creiem que la necessitareu, moltes gràcies, amic meu..
- senyor Genover: Després de compartir quatre anys i mig en aquesta casa intentant
treballar pel poble, hem coincidit en coses, hi ha hagut algunes diferències en altres,
però tots hi hem posat la màxima voluntat, i et desitjo que tinguis molta sort en el teu
futur amb les responsabilitats que tinguis, i aquí hi tens una persona, un amic.
- senyor Gómez: En nom del nostre grup municipal desitjar-li el màxim d'encerts i que
tingui sort i també li prenem la paraula, que allà on vostè tingui responsabilitats a nivell
polític, perquè estem convençuts que les tindrà, que ens doni un cop de mà i que
estigui pel nostre municipi, perquè coincidim amb això, que jo crec que no hi ha una
altra política que pugui satisfer més que la municipal, tenir el plaer de poder treballar
pels teus conciutadans i pel teu municipi, i per tant, entenc aquest orgull que
expressava pel fet d'haver pogut ser alcalde d'aquest municipi.
És cert que hem tingut a vegades els nostres més i els nostres menys i a vegades he
de dir que alguna expressió a vegades nosaltres l'hem pogut trobar una mica sortida
de to, és normal, vostès fan el seu paper que és el de l'oposició, i a vegades l'equip de
govern, hi ha oposicions que les troba més justes i d'altres no tant.
Però malgrat tot i ho vull deixar molt clar, hi ha hagut moments en què hem estat
capaços d'assolir acords i altres moments que no i que hi ha hagut discrepàncies, jo
voldria destacar que, i vostè en té molt bona part de culpa, que a nivell general sempre
hi ha hagut un debat molt constructiu i jo crec que això és una qüestió important, que
crec que també és important que sapiguem mantenir i alimentar i que això al final
acaba beneficiant al municipi. Per tant, jo en aquest sentit li vull fer l'agraïment que
hagin tingut aquesta capacitat, moltes vegades, de poder arribar a acords també, de
posar-nos-ho fàcil quan ha convingut, i d'arribar a acords que eren realment
estratègics pel municipi, i aquesta predisposició quan hi ha hagut temes seriosos que
ha fet falta parlar-ne en confiança, hi ha sigut, i per tant, jo li volia traslladar això i
recordar-li, tot i que sé que n'és conscient, que tenim un dinar pendent i no li
perdonaré aquest dinar pendent, ara que potser ho podrem fer amb més calma.
Desitjar-li molt sort, i per altra banda, evidentment, se'ns incorpora un nou regidor, un
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nou càrrec electe, que estic convençut que li deu fer molta il.lusió i donar-li la
benvinguda de part de tots els nostres regidors i esperem que també tingui molts
encerts i molta sort.
- senyor alcalde: En tant que portaveu, que candidat, d'alcalde, del PSC, del que
vulgueu. Jo no tinc cap dubte que en la teva nova responsabilitat el poble de
Palafrugell estarà sempre present, i que en qualsevol cas tot el que et puguem
demanar ho faràs. Hem viscut moments intercanviats, quan tu estaves al govern jo a
l'oposició i ara estic al govern i tu a l'oposició, i també això demostra d'alguna manera
que la política comporta aquestes situacions, ara bé, jo sí que voldria destacar que en
aquest plenari sempre hi ha hagut un debat polític potent, que no hi ha hagut crispació
política, perquè si mirem altres ajuntaments la cosa canvia bastant, aquí sempre hi ha
hagut un debat constructiu, evidentment amb diferències, però constructiu, per tant, jo,
agrair-te la teva implicació, la teva dedicació, en moments diferents i desitjar que
aquesta nova ertapa de continues, tinguis éxit que tot alló que poguem recabar la teva
ajuda de cares al municipì, ens ajudaràs.
Jo crec que Palafrugell, com a plenari, hi ha hagut una etapa de la nostra història que
hem arribat a tenir fins a tres Diputats al Parlament, la qual cosa vol dir que també diu
força de l'espai polític de Palafrugell i crec que és important ressaltar-ho.
Deixant a part el tema del tamany de la representació, tu saps igual que jo que la
política és cíclica, i els partits polítics tenim uns cicles polítics. Tu penses que això es
consolidarà, no dic pas que no, però en qualsevol cas he de posar de manifest que
Esquerra ha guanyat tres eleccions seguides, jo en la meva modèstia et puc dir que
com a candidat he guanyat tres eleccions seguides a Palafrugell, en etapes allà on el
partit ha tingut cíclicament molt diverses, per tant, jo crec que cada elecció té el seu
moment i quan arribi aquest moment en parlarem, i és obvi que Esquerra Republicana
vulgui que el senyor Piferrer sigui el seu alcalde, faltaria més que volgués que fos
alcalde jo, no, estaríem d'alguna manera molt malament.
En qualsevol cas, agrair-te la teva implicació, la teva dedicació al poble i també desitjar
al nou regidor que quan entri en el proper plenari, que esperem que sigui el mes de
gener, éxits i dedicació i sobretot aquí, tenir gent al propi ajuntament que ho poguem
fer entre tots, des de les nostre visions, segurament diferents, aportar idees per
intentar treballar pel poble, per tant, segurament que des de la diferència, però
sobretot des del respecte, en aquest ajuntament mai hem passat la línia de la manca
de respecte, mai hem passat la línia de passar del polític al personal, jo crec que això
és bo que es mantingui. No és nou d'ara, en aquest ajuntament des de fa anys, el
clima ha sigut sempre polític i mai per qüestions personal, per tant, gràcies Sergi per la
teva implicació i en tot cas, desitjar-li a tothom que està escoltant i que està aquí, que
tingueu bones festes i bon nadal, i en tot cas, aquest diner que teniu pendent tu i
l'Albert, feu-lo després de Festes, perquè ara es menjarà molt i podeu tenir problemes
de digestió
- senyor Sabrià: Donar-vos les gràcies a tots per les vostres paraules, fer dos
aclariments que ja l'alcalde ho ha més o menys aclarit, però no hi ha previstes noves
responsabilitats, simplement continuar amb les mateixes, però crec que ha sortit dues
vegades, i no hi haurà cap canvi.
Dir també que coneixem bé el nostre partit i sabem les tendències i els cicles que té, i
per tant, per això el que he volgut posar més en valor és que aquest resultat sigui en
quatre eleccions consecutives perquè tenim certa tendència al puja i baixa, i per tant,
això ens dóna vostès a què ens consolidarem. I la segona no era un desig, és obvi que
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el desig és que el proper alcalde sigui d'Esquerra, era un exercici de futurologia que
dubto que m'equivoqui. Bon Nadal a tothom i moltes gràcies.
- senyor Fernàndez: Jo intentaré que s'equivoqui.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

20.- PRECS I PREGUNTES.Intervé el senyor alcalde manifestant que hi havia una pregunta pendent del ple
anterior i que ja s'ha contestat per correu, que era el tema de Sant Sebastià, s'ha
entregat la informació dels Estatuts i tot això, però òbviament no s'ha convocat i si em
demana la previsió que tinc, no ho sé, ha passat molt temps i no sabem que farem
però jo crec que es va contestar.
- senyor Piferrer: Era una demanda que ens feien uns ciutadans i els contestarem, la
informació que ens han donat els hi passarem a aquests ciutadans.
Nosaltres, en nom d'Esquerra no tenim cap pregunta ni cap prec, només donar la
benvinguda al senyor Vencells, que ens fa molta il.lusió tenir-lo aquí amb nosaltres.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent dos quarts de
nou del vespre. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia XXX.
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