Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 26/04/2016

Identificació
Núm.: PLE5/2016
Dia: 26/04/2016
Hora d’inici: 19:40 h
Hora de fi: 21:55 h
Lloc: Sala de plens
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Segon tinent d’alcalde 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
Primer tinent d'alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Tercer tinent d’alcalde Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MALLEU
Regidor Senyor ALBERT TANÉ PADRÓS
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
Han excusat la seva assistència
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRAS

A la Sala de plens de la casa Consistorial es reuneix el 26/04/2016 el Ple per fer sessió Ordinària
en Primera convocatòria, a l'hora que s'indica a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
2. Resolucions d’alcaldia.- Informació
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A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3. Sentències i interlocutòries. Coneixement.
4. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocats i procurador. b) Nomenament per
comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
5. Ratificació acords Junta de Govern Local
6. Enquesta opinió ciutadana sobre el canvi de nom dels carrers Isabel II i Alfons XII
7. Declaració despesa plurianual execució projecte obres vial de circumval·lació de
Palafrugell
8. Modificació pressupostària patronat del museu del suro consistent en suplement de
crèdit a càrrec de romanent de tresoreria. aprovació inicial
9. Modificacio ordenança fiscal reguladora de les visites al Museu del Suro
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
10. Modificació del conveni amb la Diputació de Girona per instal·lar una caldera de
biomassa a l'escola Torres Jonama
11. Expedient sobre acció investigadora dels drets que pogués ostentar l'Ajuntament de
Palafrugell sobre el bé corresponent a un tram de camí situat al Paratge Ermedàs, a
Palafrugell. a) Declaració de plena propietat. Aprovació.
12. Projecte obres vial circumval·lació Ronda Nord de Palafrugell, als termes municipals de
Begur i Palafrugell. Aprovació definitiva.
13. Pla millora urbana i d'ordenació àmbit definit pels carrers Chopitea i E. Corbera, de
Calella, format per àmbits A i B de la subzona R43c1. Aprovació definitiva
A.3) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
14. Mocions
14.1 Moció del grup Municipal d'ERC, per declarar la monarquia espanyola institució non
grata a Palafrugell
15. Informes
16. 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 un terç 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 6 de
l’ordre del dia.

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:
Ordinària de 29 de març de 2016
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- Resolucions d’alcaldia.- Informació
Es dóna compte, a l’efecte d’assabentat, de les Resolucions dictades per l’Alcalde President,
durant el següent període:


Període comprès entre el 17 de març de 2016 i el 21 d’abril de 2016, número en ordre
correlatiu creixent de 455/2016 al 688/2016.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3. Sentències i interlocutòries. Coneixement.
Núm. exp.: 4/2016 de Sentències, interlocutòries i resolucions
Relació de fets
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona en el
procediment abreujat número 311/2015, interposat pels senyors Tomàs Adan Soriano i Pasqual
Embid Sánchez, contra les resolucions dictades per l’Ajuntament de Palafrugell en data 19 de mig
de 2015 que varen desestimar les sol·licituds formulades pels recurrents en relació a la percepció
del complement de prolongació de jornada corresponents als quatre anys anteriors a la sol·licitud,
i subsidiàriament i en el cas que no pogués ser abonada la quantitat per motius pressupostaris, es
demanava la reducció de jornada, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per la part recurrent.
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Atesa la interlocutòria dictada pel Jutjat de Primera Instància número 2 de La Bisbal d’Empordà,
en el procediment de mesures cautelars prèvies número 731/2015, interposat per l’Ajuntament de
Palafrugell, instant l’adopció de la mesura d’internament no voluntari del senyor Yassine
Chelaghmi, per la qual no s’autoritza aquesta sol·licitud d’internament.
Atesa la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona en el recurs
ordinari número 245/2014, interposat per la societat Sareb, S.A., contra la resolució dictada per
l’Ajuntament de Palafrugell en data 9 d’abril de 2014 que desestima el recurs de reposició
interposat contra la resolució, de data 6 de març de 2014, per la que es declaren divuit immobles
titularitat de la SAREB com a habitatges desocupats, amb requeriment per a l’adopció de les
mesures oportunes per a cessar en aquesta situació anòmala, per la qual s’estima el recurs
contenciós administratiu interposat per la societat recurrent i s’anul·la l’acte recorregut.
Atesa la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en el
procediment abreujat número 202/2015, interposat pel senyor Pere Batlle del Molino, contra la
Resolució de l’Alcaldia número 730/2015, de data 26 de març de 2015, per la qual se sanciona al
recurrent, caporal de la Policia Local de Palafrugell, amb la imposició d’una sanció consistent en la
suspensió de funcions, amb la corresponent pèrdua de les retribucions, pel període de tres mesos,
per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la part recurrent.
Atesa la sentència dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació número 222/2015 interposat
pel senyor Pedro González Muñoz contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona en data 27 d’abril de 2015, en el recurs ordinari número 238/2014, que va
desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel recurrent, i pel qual reclamava en
concepte de responsabilitat patrimonial de l’administració els danys i perjudicis ocasionats com a
conseqüència de l’anul·lació de la llicència del auto taxi que li va ser atorgada inicialment per
l’Ajuntament de Palafrugell, i que posteriorment va ser anul·lada per sentència ferma, per la qual
es desestima el recurs d’apel·lació interposat per la part apel·lant i es confirma el contingut de la
sentència dictada en primera instància.
Fonaments de dret
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.
Acords
Donar-se per assabentat de les esmentades sentències i interlocutòries.

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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4. Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocats i procurador. b) Nomenament per
comparèixer i personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
Núm. exp.: 3/2016 de Sentències, interlocutòries i resolucions
Relació de fets
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 4/2016, de data 8 de gener de 2016, 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 1 de
Girona, en el procediment abreujat número 419/2015 B, interposat pel lletrat senyor Vicenç
Navarro Betrián, en nom i representació del senyor JOSÉ ANTONIO HIGUERAS LEÓN contra la
Resolució de l’Alcaldia número 1347/2015, de data 3 de juny de 2015, per la qual es va
desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució de l’Alcaldia número 735/2015, de
data 27 de març de 2015, que va desestimar la sol·licitud efectuada per l’ara recurrent de realitzar
una jornada ordinària de trenta-set hores i mitja setmanals.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 21/2016, data 14 de gener de 2016, 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 2 de
Girona, en el procediment abreujat número 423/2015, interposat pel lletrat senyora Vicenç Navarro
Betrián, en nom i representació de la senyora ISABEL MORENO TORRES, contra la Resolució de
l’Alcaldia número 1348/2015, de data 3 de juny de 2015, per la qual es va desestimar el recurs de
reposició interposat contra la Resolució de l’Alcaldia número 738/2015, de data 27 de març de
2015, que va desestimar la sol·licitud efectuada per l’ara recurrent de realitzar una jornada
ordinària de trenta-set hores i mitja setmanals.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 88/2016, de data 27 de gener de 2016, per la qual es va
nomenar al procurador dels tribunals senyor Jesús Sanz López i a la lletrada dels serveis jurídics
municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora Júlia Giró Val, el primer per representar i la
segona per defensar aquest Ajuntament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel·lació interposat pel senyor ALEXANDRE
LUIS CRUZ contra la sentència dictada en data 16 de novembre de 2015 pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Girona, en el procediment abreujat número 96/2015, que va desestimar
el recurs interposat per la part actora contra la Resolució de l’Alcaldia 21/2015, de data 8 de gener
de 2015, que va resoldre declarar la nul·litat del nomenament efectuat mitjançant resolució de
l’alcaldia de data 21 de juliol de 2011 de l’ara recurrent, com a funcionari de carrera del cos de la
policia local de Palafrugell, escala bàsica, categoria agent, recuperant el recurrent la condició de
funcionari de carrera en pràctiques fins a ser avaluat pel comitè de valoració, i contra la Resolució
de l’Alcaldia número 213/2015, de data 29 de gener de 2015, que va resoldre declarar no apte del
període de pràctiques del sisè exercici a l’ara recurrent i, per tant, exclòs de procés selectiu.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 295/2016, de data 24 de febrer de 2016, per la qual es va
nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora
Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu número 3 de Girona, en el recurs número 49/2016, interposat pel procurador dels
tribunals senyor Pere Ferrer Ferrer, en nom i representació del senyor CECILIO CASTILLO
LÓPEZ, contra l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 23 de
desembre de 2015, que va acordar desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’administració, per danys materials al vehicle matrícula 5104-BTP, interposada per l’ara recurrent.
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Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 359/2016, de data 2 de març de 2016, per la qual es va
nomenar al procurador dels tribunals senyor Jesús Sanz López i a la lletrada dels serveis jurídics
municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora Júlia Giró Val, el primer per representar i la
segona per defensar aquest Ajuntament davant de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs ordinari número 4/2016
interposat per la societat FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., contra la
Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que va desestimar el recurs
interposat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, pres en sessió celebrada el dia 14
de juliol de 2015, que va adjudicar el contracte mixt de gestió dels serveis públics de recollida de
residus i serveis d’administració de la deixalleria i neteja viària, platges i mercats a la societat
URBASER, S.A.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 379/2016, de data 7 de març de 2016, per la qual es va
nomenar al procurador dels tribunals senyor Jesús Sanz López i a la lletrada dels serveis jurídics
municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora Júlia Giró Val, el primer per representar i la
segona per defensar aquest Ajuntament davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona, en el recurs ordinari número 420/2015 M, interposat per part del lletrat senyor Miguel
Angel Rivera López, en nom i representació del senyor GREGORIO SALMERON CONESA,
contra l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 5 de novembre de
2015, que va acordar desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració,
interposada per l’ara recurrent, per danys materials al vehicle matrícula 9616-CPH.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 401/2016, data 8 de març de 2016, 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 2 de
Girona, en el procediment abreujat número 37/2016, interposat per part del procurador dels
tribunals Carles Caireta Ruiz, en nom i representació del senyor JORDI MEMBRILLA
FALGUERAS, contra la Resolució de l’Alcaldia número 2948/2015, de data 11 de desembre de
2015, per la qual es va estimar en part el recurs de reposició interposat per l’ara recurrent contra la
Resolució de l’Alcaldia número 2389/2015, de data 6 d’octubre de 2015, que va resoldre declarar
la no procedència del nomenament del senyor Jordi Membrilla Falgueras i va excloure’l de la
borsa de treball temporal d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 516/2016, de data 29 de març de 2016, per la qual es va
nomenar al procurador dels tribunals senyor Jesús Sanz López i a la lletrada dels serveis jurídics
municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora Júlia Giró Val, el primer per representar i la
segona per defensar aquest Ajuntament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel·lació interposat per la procuradora dels
tribunals senyora Maria Àngels Vila Reyner, en representació de la societat PROMOCIONS
PALAFRUGELL I FUTUR, S.L., contra la sentència dictada en data 17 de desembre de 2015 pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona, en el recurs ordinari número 9/2015, per la
qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la part actora contra l’acord de
la Junta de Govern Local, pres en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2014, que va desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, interposada per la part recurrent,
per una actuació irregular de l’administració en la denegació de les llicències d’enderroc i obra
nova d’un edifici plurifamiliar al carrer Chopitea número 10, a Calella de Palafrugell.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 587/2016, de data 7 d’abril de 2016, per la qual es va
nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora
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Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Girona, en el recurs número 64/2016 C, interposat per part de la
lletrada senyora Montserrat Magin Ferrer, en nom i representació de la societat EXCAVACIONES
Y TRANSPORTES PALAFRUGELL, S.L., contra la Resolució de l’Alcaldia número 2892/2015, de
data 4 de desembre de 2015, que va resoldre desestimar la sol·licitud efectuada per la societat
recurrent d’emissió d’un certificat d’acte presumpte d’obtenció de llicència per silenci positiu d’una
activitat de gestió de residus, i va posar fi al procediment d’obtenció de la llicència ambiental,
decretant l’arxiu de les actuacions.
Fonaments de dret
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.
Acords
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. Ratificació acords Junta de Govern Local
Núm. exp.: 2/2016 de Ordenances i reglaments
Relació de fets
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 7 d’abril de 2015, mitjançant
el qual s’iniciava l’expedient per a l’elaboració d’una l’ordenança municipal reguladora de
l’ocupació de la via pública al terme municipal de Palafrugell i es creava la Comissió d’estudi per
iniciar l’elaboració de l’esmentada ordenança.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’abril de 2016, iniciant l’expedient per
a l’elaboració d’un reglament que reguli la segona activitat a la Policia Local de Palafrugell, per
garantir una adequada aptitud psicofísica en la prestació dels serveis del personal funcionari que
forma part del cos de la Policia Local i creant la Comissió d’estudi per iniciar l’elaboració de
l’esmentat Reglament.
Acords:
Ratificar els esmentats acords de Junta de Govern Local.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No s’han fet intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

6. Enquesta opinió ciutadana sobre el canvi de nom dels carrers Isabel II i Alfons XII
Núm. exp.: 1/2016 de Participació ciutadana
Relació de fets
L’Ajuntament de Palafrugell està debatent la possibilitat de canviar el noms dels carrers borbònics
Isabel II i Alfons XII al barri de Vilaseca i Bruguerol. Per aquest motiu, considera oportú realitzar
una enquesta als veïns afectats en la qual es formuli una pregunta sobre aquest tema i els veïns
puguin respondre afirmativament o negativament a la proposta objecte de debat.
L’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que les Corporacions Locals facilitaran la
més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida local.
També indica que les formes, mitjans i procediments de participació no podran en cap cas
menystenir les facultats de decisió que corresponent als òrgans representatius locals.
La utilització de dades del padró municipal per a la realització d’enquestes en temes d’interès local
està autoritzada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que interpreta que és una de les
finalitats del padró (en aquest sentit es pot consultar la resolució de l’AEPD R/00916/2005)
Acords
Primer.- Aprovar la realització d’una enquesta d’opinió ciutadana en relació al canvi de nom dels
carrers Isabel II i Alfons XII. Les condicions de l’enquesta seran les següents:
‐ L’enquesta es farà únicament als veïns dels carrers afectats.
‐ S’autoritza a fer ús del padró d’habitants per tal que puguin participar les persones
empadronades als carrers Isabel II i Alfons XII que tinguin una edat a partir de 18 anys complerts.
- L’enquesta serà amb sistema porta a porta
- La pregunta a realitzar tindrà el següent contingut: Esteu d’acord en què es canviï la
denominació del vostre carrer per ser un nom borbònic? Amb 2 possibles respostes: Sí, No.
- Per tal que la resposta sigui admesa caldrà acreditar l’identitat de la persona que l’emet a través
d’un document oficial amb fotografia, i que es constati que està empadronada al carrer.
‐ Grau de vinculació dels resultats: si participa el 75% dels veïns dels carrers Isabel II i Alfons XII
amb dret a vot i per tal que guanyi una opció caldrà la meitat més 1.
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Segon.- Fer públic aquest acord mitjançant edictes al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 2:20
de la gravació.
La senyora Palacios presenta la proposta.
El senyor Girbal pregunta quin cost tindrà això per l’Ajuntament.
El senyor Piferrer avança que votaran en contra. Exposa que l’Ajuntament va aprovar una moció
fonamentada i que els noms dels carrers són part del patrimoni cultura del municipi. Per aquest
motiu considera que si es fa una consulta caldria abastar tots els habitants i no només els veïns
afectats.
Continua dient que en altres poblacions catalanes s’han portat a terme canvis de nom i en cap cas
s’ha fet una enquesta als ciutadans. A Sabadell, el PSC va votar en contra de fer una enquesta en
un cas similar.
Es dirigeix als veïns en el sentit que compren que estiguin preocupats pel canvi de nom, exposa
que el canvi de nom s’ha sol.licitat per una moció del Ple que no ha tingut caràcter executiu.
S’haguessin pogut proposar solucions menys invasives, com fer una moratòria, conviure dos noms
temporalment, etc, i que l’Ajuntament donés suport en els tràmits administratius a fer, que són
gratuïts.
No obstant això, agraeix a l’equip de govern que s’hagi posposat un mes la votació d’aquest tema
però que votaran en contra.
El senyor Gómez manifesta que la moció es va aprovar conjuntament amb Esquerra, però que ara
es fan interpretacions diferents. L’acord actual que el govern sotmet a votació prové de la
recomanació que fa la Comissió del Nomenclàtor, tal i com se li havia sol.licitat en la mateixa
moció, per tant, el que es fa és acceptar una proposta de la comissió, tot i que el seu grup pensa
que cal procedir a canviar els noms. Es posa a disposició de la Regidoria de Participació per
ajudar en el que faci falta per tirar endavant aquest procés participatiu.
Elk senyor alcalde manifesta que el cost del procés serà la impressió dels formularis i es fa a
través de personal propi.
En relació a la intervenció del portaveu d’Esquerra Republicana, fa constar que la Comissió del
Nomenclàtor s’hagués pogut pronunciar en un sentit diferent, acceptant el canvi. El fet que
Esquerra digui que no cal cap consulta també és poc participatiu. Considera que cal preguntar als
veïns afectats, donat que la mesura afecta a un carrer amb poca incidència (uns 100 veïns). El
debat s’ha produït i es donarà informació als veïns.
Contesta el senyor Piferrer a l’alcalde, al.legant novament que l’afectació del canvi de nom del
carrer afecta a tot el municipi, doncs són part del seu patrimoni cultural.

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

7. Declaració despesa plurianual execució projecte obres vial de circumval·lació de
Palafrugell
Núm. exp.: 16/2016 de Propostes de despeses
Vista la proposta elevada al Ple de l’Ajuntament per aprovar definitivament el Projecte d’obres del
vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell amb un pressupost d’execució per
contracte d’import 891.255,31 €.
Atès que està previst que l’execució de la inversió sigui iniciada abans de final de l’exercici 2016 i
es preveu que el seus efectes econòmics s’estenguin per l’exercici 2017 d’acord amb el següent
calendari:
Anualitat
2016
2017

Subvenció
600.315,05 euros
290.940,26 euros

Vist el crèdit consignat a l’exercici 2016 a l’aplicació 21.1500.61947 Inversions tancament obres
circumval·lació.
Vist l’informe emes per l’interventor accidental en data 13 d’abril de 2016.
Vist l’establert a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 79 a 88 del Reial Decret
500/1990.
Acords
Primer.- Aprovar la declaració de despesa plurianual en relació a la inversió Projecte d’obres del
vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell 2016 i 2017, d’acord amb el següent detall:
Anualitat
2016
2017
total

Import
600.315,05
290.940,26
891.255,31

percentatge
67,36%
32,64%

Segon.- Aprovar el compromís de despesa a càrrec d’exercicis futurs pels imports i percentatges
que consten en el punt segon del present acord, pels quals s’habilitarà el corresponent crèdit
pressupostari pels exercicis d’execució.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 23:35
de la gravació.
El senyor alcalde proposa debatre conjuntament els punts 7 i 12, encara que després es votaran
per separat.
Manifesta que en relació al punt 7, al tractar-se d’una obra que s’executa en diferents anys, es fa
la previsió de despesa de cada any. És una qüestió pressupostària.
El punt 12 es tracta d’aprovar definitivament el projecte, precisament l’Ajuntament de Begur també
està aprovant el dia d’avui el mateix projecte.
Les modificacions que es fan respecte a l’aprovació inicial afecten a què s’amplia l’espai de carril
bici a instància del grup d’Esquerra, i està en estudi també la instal.lació d’un pas de vianants en
l’antic camí de Regencós.
Exposa que els dos grups, PSC i ERC han acordat entrevistar-se amb l’Ajuntament de Begur
perquè com que després quedarà en territori veí, aquest Ajuntament serà el responsable del seu
manteniment.
Per últim explica que els privats que han de fer la urbanització han presentat el projecte per
executar les obres d’urbanització de la zona industrial. La idea és que a la primavera de l’any
vinent estigui acabat.
El senyor Piferrer manifesta que votaran a favor del punt 7 i s’abstidran en el punt 12. L’aspecte
del pas de vianants és clau per votar a favor del projecte i per tant s’ha de buscar una solució.
Considera que és un camí històric i s’ha de preservar.
No obstant això, agraeixen que s’hagin acceptat al.legacions, però el tema del camí és clar.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

8. Modificació presupostària patronat del museu del suro consistent en suplement de crèdit
a càrrec de romanent de tresoreria. aprovació inicial
Núm. exp.: 8/2016 de Modificacions de crèdit
Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència en la que es proposa una modificació pressupostària
per suplements de crèdits a càrrec del romanent líquid de tresoreria.
Vist l’informe d’Intervenció de data 13 d’abril de 2016
Acords
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària, consistent en suplement de crèdits
mitjançant el romanent líquid de tresoreria, que s’indica a continuació:
-

Suplement de crèdit

Aplicació

Concepte

Pressupost

Suplement

Pressupost
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3330.213.00
3330.220.00
3330.221.09
3330.222.01
3330.223.00
3330.226.08

336.227.06

Conservació i
reparació
Despeses
d’oficina
Materials
Botiga
Comunicació
Transports
Programació
activitats
públiques
Estudis tècnics
i monitoratges

TOTAL
modificació
-

inicial
15.000 €

2.000 €

total
17.000 €

500 €

1.000 €

1.500 €

5.000 €

1.000 €

6.000 €

700 €
1.000 €
5.000 €

1.000 €
1.000 €
3.000 €

1.700 €
2.000 €
8.000 €

4.000 €

3.000 €

7.000 €

12.000 €

Fons de finançament

Concepte
870.01

Denominació
Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits

Import
12.000,00

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

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 35:00
de la gravació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria la proposta, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, Vencells i les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, la senyora Baserba (CiU), el senyor Genover
(Entesa), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i Tauste
(ERC), total dinou vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: El senyor Girbal (C’s), total una abstenció.

9. Modificacio ordenança fiscal reguladora de les visites al Museu del Suro
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Núm. exp.: 4/2016 de Modificacions d'impostos i taxes
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 27 d’octubre de 2015 pel qual s’aprova
provisionalment l’acord de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2016 que havien
d’operar a partir d’1 de gener de 2016.
Atès que contra l’esmentat acord no es va presentar cap reclamació i en conseqüència per
aplicació de l’article 17 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 l’acord provisional es va elevar a definitiu
sense necessitat d’acord plenari.
Vist l’informe emès pel Conservador del Museu del Suro de data 14 d’abril de 2016 segons el qual
es vol promoure la visita a diferents indrets d’interès cultural i, a tal efecte, es proposa establir una
entrada reduïda per a les visites a la torre de guaita de Sant Sebastià de la Guarda i al dipòsit
modernista de Can Mario .
Vist l’informe favorable emés per l’Interventor en data 15 d’abril de 2016.
Acords
Primer.- Aprovar provisionalment la següent modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les
taxes per visites al Museu del Suro:
Modificació article 4t Quota tributària (s’afegeixen entrades reduïdes per les visites a la Torre de
Sant Sebastià 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 San Sebastià: entrada individual i col.lectiva 1 €. Entrada reduïda 0,5 €.
Visita al Dipòsit modernista de can Mario, entrada individual i col.lectiva 1 €. Entrada
reduïda 0,5 €.

Segon- .- Exposar al públic els acords precedents, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant un
termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix s’haurà de publicar anunci d’exposició en un diari dels
de major difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haverse’n presentat cap, els acords restaran aprovats definitivament.
Quart.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els
acord elevats a definitius .

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 36:29
de la gravació.
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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, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
10. Modificació del conveni amb la Diputació de Girona per instal·lar una caldera de
biomassa a l'escola Torres Jonama
Núm. exp.: 27/2016 de Convenis
Relació de fets
Vist que l’Ajuntament de Palafrugell va rebre un ajut de la Diputació de Girona, segons acord de la
Junta de Govern del 3 d’agost de 2015, per a la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola
Torres Jonama, amb un import de 50.000 euros.
Atès que es va aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Palafrugell per procedir a la contractació o compra agregada de la instal·lació de la caldera de
biomassa amb empreses de serveis energètics o micro empreses, amb un import de 25.341,20
€/any (IVA inclòs), vigent per a la durada del contracte, acotat segons el període de retorn de la
inversió de l’empresa.
Atès que l’Ajuntament vol modificar l’import previst i per això és necessari adaptar el conveni
d’acord al model aprovat pel Ple de la Diputació de Girona el dia 15 de març de 2016.
Atesa la Resolució d’Alcaldia 2016/574 d’aprovació de la modificació del conveni i de la necessitat
de la seva ratificació en sessió plenària de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès l’informe emès per la Comissió Informativa d’urbanisme, obres, serveis, medi ambient i
habitatge, a la sessió celebrada el dia 19 d’abril de 2016.
Acords
Primer. Ratificar la modificació de la clàusula quarta del conveni entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Palafrugell per procedir a la contractació o compra agregada de la instal·lació de
calderes de biomassa en el centre escolar Torres Jonama amb empreses de serveis energètics o
micro empreses aprovat pel Ple de la Diputació de Girona de 15 de setembre de 2015 en el sentit
que allà on deia:
“... de compromís de despesa per import de ____”€/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa
actual de subministrament i manteniment energètic existent, en concepte de contractació
agregada pel subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el que
l’empresa adjudicatària es compromet a fer la instal·lació, subministrament i manteniment.”
Ha de dir:
“... de compromís de despesa pels imports següents en relació a la contractació agregada pel
subministrament de calor mitjançant un contracte amb ESE o micro ESE en el que l’empresa
adjudicatària es compromet a fer la instal·lació, subministrament i manteniment:
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‐

‐

20.436,53 €/any (IVA inclòs) equivalent a la despesa actual de subministrament i
manteniment energètic existent. Aquest compromís serà vigent per la durada del contracte,
que serà acotat segons el període de retorn licitat.
Una aportació complementària de 188.193,95 € (IVA inclòs).

Segon. Notificar el present acord a la Diputació de Girona.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 37:40
de la gravació.
El senyor Rangel presenta la proposta, explicant els antecedents de l’acord.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

11. Expedient sobre acció investigadora dels drets que pogués ostentar l'Ajuntament de
Palafrugell sobre el bé corresponent a un tram de camí situat al Paratge Ermedàs, a
Palafrugell. a) Declaració de plena propietat. Aprovació.
Núm. exp.: 2/2016 de Expedients d'investigació de titularitat dominical
Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 1179/2015, de data 14 de
resoldre incoar expedient d’acció investigadora per determinar els
correspondre a l’Ajuntament de Palafrugell sobre el bé corresponent a
connecta el camí públic amb codi número 171175IC96 amb la parcel·la
cadastre de rústega, al Paratge Ermedàs, terme municipal de Palafrugell.

maig de 2015, es va
drets que poguessin
un tram de camí que
17 del polígon 10 del

Atès que la incoació de l’esmentat expedient es va fer pública mitjançant un edicte publicat al BOP
número 100, de data 26 de maig de 2015, es va exposar també al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Palafrugell pel termini legalment establert, atorgant un tràmit d’audiència d’un mes
a totes les persones que hi poguessin estar interessades, perquè poguessin formular totes les
al·legacions i presentar tots els documents que creguessin convenients, i finalment es va notificar
als propietaris confrontants.
Atès que la incoació d’aquest expedient d’investigació es va notificar, així mateix, al Departament
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en data 27 de maig de
2015 i a la Subdelegació del Govern a Girona en data 21 de maig de 2015.
Atès que durant el tràmit d’audiència concedit, el senyor Lluís Geronès Estrada i el senyor Joan
Geronès Estrada varen presentar un escrit, amb data d’entrada 3 de juliol de 2015 i número de
registre 8.704, en el qual, en síntesi, manifestaven la inexistència d’un camí d’accés a la parcel·la
17 del polígon 10 del cadastre de rústega en aquesta zona concreta; que el camí objecte d’aquest
expedient no consta a l’Inventari municipal de camins de Palafrugell; inexistència d’accés a la
parcel·la 17 del polígon 10 des de la parcel·la 6; inexistència d’interès públic, atès que el pretès
accés a la parcel·la 17 des de la parcel·la 6 és només per facilitar un accés més còmode per a la
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propietat de la parcel·la 17; inexistència de camí al cadastre; inexistència del camí als títols de
propietat.
Atès que així mateix durant el tràmit d’audiència concedit, el senyor Antoni Pérez de Gregorio i
Capella, en nom i representació del senyor Giampiero Mazza i de la senyora Laura Zanini va
presentar un escrit, amb data d’entrada 13 de juliol de 2015 i número de registre 9.139, en el qual,
en síntesi, manifestaven que són els propietaris de la parcel·la 17 del polígon 10 del cadastre de
rústega; que el camí objecte d’aquest expedient transcorre per l’est de la parcel·la 6, i enllaça el
camí públic amb referència 171175IC96 amb la parcel·la 17; que l’existència d’aquest camí queda
reflectit en el cadastre immobiliari de béns immobles de naturalesa rústega d’1 de gener de 1958, i
que actualment no hi consta grafiat per un error en la transcripció de la realitat a partir del 21 de
setembre de 2012; que d’acord amb la diferent documentació que acompanyen queda acreditada
l’existència i el recorregut de l’esmentat camí; que en base a aquesta documentació s’ha de deduir
que si el cadastre antic contemplava l’existència d’aquest camí, aquest és públic, actuant com a
límit de les parcel·les cadastrals; que havent eliminat aquest camí la finca del senyor Geronès ha
augmentat de superfície, indicant finalment que de tota la documentació aportada, resulta clar i
manifest la titularitat pública del tram de camí objecte del present expedient, per la qual cosa
demana que aquesta administració declari la titularitat pública del mateix i l’incorpori a l’Inventari
municipal de camis de Palafrugell.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 1947/2015, de data 3 d’agost de 2015, es va resoldre
obrir un període de prova de trenta dies hàbils per a proposar-la i practicar-la, i es varen admetre
les proves proposades per part de l’Àrea de secretaria municipal consistents en que s’aportés a
l’expedient administratiu la documentació presentada pels senyors Lluís Geronès Estrada i Joan
Geronès Estrada mitjançant escrit amb data d’entrada 3 de juliol de 2015 i número de registre
8.704, així com la documentació presentada pel senyor Giampiero Mazza i per la senyora Laura
Zanini mitjançant escrit amb data d’entrada 13 de juliol de 2015 i número de registre 9.139. Així
mateix es va acordar la pràctica d’una prova pericial aportant a l’expedient administratiu el
dictamen pericial emès pel senyor Xavier Campillo i Besses, Doctor en Geografia i Pèrit
especialitzat en camins, servituds de pas i termenals, en relació al camí 171175IC96 de l’Inventari
de Camins de Palafrugell, encarregat per l’Ajuntament de Palafrugell, i es va notificar aquesta
resolució a tots els interessats, a l’objecte de què si era del seu interès puguessin intervenir en la
pràctica de la prova declarada pertinent.
Atès que el senyor Lluís Geronès Estrada i el senyor Joan Geronès Estrada varen presentar un
escrit, amb data d’entrada 20 d’agost de 2015 i número de registre 10.760, en el qual, en síntesi,
reiteren les seves manifestacions efectuades anteriorment, i on acompanyen un document de
l’Associació d’amics i veïns del veïnat d’Ermedàs, en què manifesten la inexistència d’aquest tram
de camí objecte de l’expedient, i on hi consten diferents signatures de veïns del barri en el revers.
Atès que, així mateix, el senyor Antoni Pérez de Gregorio i Capella, en nom i representació del
senyor Giampiero Mazza i de la senyora Laura Zanini, va presentar un escrit, amb data d’entrada
16 d’octubre de 2015 i número de registre 13.052, en el qual, en síntesi, manifesten que de
l’anàlisi dels documents consultats pel perit per elaborar el dictamen, aquest arriba a la conclusió
radicalment oposada a la que defensen els senyors Geronès, per la qual cosa les al·legacions
presentades pels mateixos queden totalment desvirtuades; que les al·legacions presentades pels
senyors Geronès pretenen negar l’existència del tram de camí, amb una visió parcial i interessada,
i que els documents que fan servir per defensar la seva postura ja son analitzats en el dictamen
pericial, juntament amb molts altres que permeten una visió general i complerta dels elements a
tenir en compte per determinar la naturalesa del camí en qüestió; que la documentació aportada
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per aquesta part a l’expedient coincideix essencialment amb el contingut de l’informe elaborat pel
perit, és a dir que el tram de camí objecte d’aquest expedient és existent des de fa molts anys i la
seva naturalesa és pública.
Atès el contingut de l’informe emès pel Secretari municipal en data 4 de novembre de 2015, que a
títol de conclusió indica textualment:
“ (...) Per tot lo exposat i sense perjudici de millor criteri fonamentat en dret, és considera provat a
la vista de la documental que consta aportada a l’expedient administratiu i la prova pericial
practicada que la porció de terreny que partiona les parcel·les 5 i 6 del polígon 10 forma part del
camí 171175IC96 que consta inventariat com d’ús públic i, per tant, ha de considerar-se també
d’ús i pas públic i del que se n’ha de presumir el domini públic, sense perjudici que en el cas que
sigui controvertida la titularitat aquesta s’hagi de determinar davant els tribunals de l’ordre
jurisdiccional civil."
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2692/2015, de data 12 de novembre de 2015, es va
concedir un tràmit d’audiència de deu dies hàbils a tots els interessats que havien comparegut a
l’expedient tramitat, perquè poguessin formular totes les al·legacions que creguessin convenients
per a la defensa dels seus interessos.
Atès que el senyor Lluís Geronès Estrada i el senyor Joan Geronès Estrada varen presentar un
escrit, amb data d’entrada 19 de novembre de 2015 i número de registre 14.498, en el qual, en
síntesi, reiteren les manifestacions efectuades anteriorment. Així mateix, el senyor Antoni Pérez
de Gregorio i Capella, en nom i representació del senyor Giampiero Mazza i de la senyora Laura
Zanini, va presentar un escrit, amb data d’entrada 30 de novembre de 2015 i número de registre
15.056, en el qual, en síntesi, també reiteren les manifestacions efectuades anteriorment.
Atès el contingut del Dictamen pericial emès pel senyor Xavier Campillo Besses, Doctor en
Geografia i Pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals, elaborat en data 30 de juny
de 2015, en relació al camí objecte d’aquest expedient, on a títol de conclusió estableix:
“ El camí 171175IC96 va ser inventariat l’any 2011 en una segona fase de l’inventari de camins
municipal únicament sobre la base indiciària que proporcionava la titularitat cadastral pública que
li assignava el mapa parcel·lari vigent el moment de l’elaboració de l’inventari.
Atès que al mapa parcel·lari vigent l’any 2010 el camí de titularitat cadastral pública acabava a
l’entrada de la parcel·la cadastral 6 (antiga parcel·la 91), i atès que no es varen presentar
al·legacions durant el període d’exposició pública, l’inventari va incloure el camí amb el sobredit
traçat.
Això no obstant, la documentació ara analitzada demostra que el camí inventariat almenys des del
1946 conduïa fins a la parcel·la 17 (antiga parcel·la 93).
És més la sèrie històrica aerofotogràfica prova l’existència i la continuïtat en el temps del camí
litigiós fins a l’any 2012, essent llaurat al mes de setembre del mateix any segons recullen els
antecedents de la sentència de 10 de febrer de 2014.
A banda de l’aerografia històrica, també la cartografia prova l’existència i el traçat del camí litigiós,
tant la cadastral (1957, 1977), com la cartografia oficial de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
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Catalunya (almenys des de l’any 2003 i fins al present), així com la cartografia privada de la finca
5397 (des de 1989).
Addicionalment, el camí litigiós figura en la documentació notarial i registral, en qualitat de terreny
separador de finques, des de l’any 1960 (finca 268), i cal subrallar que, progressivament, la
majoria de les finques confrontants han anat incorporant el camí en la descripció dels termals
(finques 268, 1381, 1382).
A l’últim, des d’una òptica funcional, és clar que el camí constitueix una unitat des de l’inici al
camí d’Ermedàs a Calella fins al seu acabament a l’entrada de la parcel·la cadastral 17 (antiga
parcel·la 93), tal com recollia el cadastre antic (1957, 1977).
La raó de ser del camí és l’accés que proporciona a les diferents parcel·les o finques que
comunica successivament, i no hi ha cap motiu objectiu per excloure o segregar del camí la
darrera secció que partiona les parcel·les cadastrals 5 i 6 (antigues 91 i 98).
Lògicament, si el camí inventariat és d’ús públic (i aquest fet no es objecte de discussió entre les
parts des de l’inici del camí fins a l’entrada de la parcel·la 6) d’acord amb les antecedents de fet
de la sentència 308/2014, de data 10 de febrer de 2014, cal concloure que ho és la totalitat del
camí, i, conseqüentment, caldria esmenar l’Inventari aprovat l’any 2011 en aquest sentit (afegint-hi
la darrera secció no inventariada).
Atès el contingut de l’informe emès per l’assessora jurídica municipal en data 18 d’abril de 2016.
Atès que a efectes de possibilitar la seva inscripció en el Registre de la Propietat de Palafrugell de
la porció de terreny objecte d’aquest expedient d’investigació, cal definir prèviament físicament la
mateixa, amb la seva descripció, superfície i límits, per la qual cosa passarà a tenir la següent
descripció:
Tros de terreny de forma allargada i lleugerament corba amb una superfície de dos cents
quaranta-set metres amb quaranta-vuit decímetres quadrats (247,48 m2), que conforma el camí
de titularitat pública que connecta el camí públic amb codi número 1711751C96 amb la parcel·la
17 del polígon 10 del cadastre de rústega, al Paratge Ermedàs, terme municipal de Palafrugell.
Llinda, al Nord, amb el camí públic amb codi número 171175IC96; al Sud, amb la parcel·la número
17 del polígon 10 del cadastre de rústega que cadastralment consta a nom del senyor Giampiero
Mazza; a l’Est, amb la parcel·la número 5 del polígon 10 del cadastre de rústega que
cadastralment consta a nom de la senyora Mercedes Simón Oliver; i a l’Oest amb la parcel·la
cadastral número 6 del polígon 10 del cadastre de rústega que cadastralment consta a nom
d’hereus de Joaquin Geronès Bañeras.
Atès que els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, 8.1.e) 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, 41.1 a) i 45 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions Públiques, atorguen als ajuntaments la potestat d’investigació
dels seus béns, que s’exercirà amb submissió al procediment legalment establert, recollit
bàsicament en els articles 134 i 135 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i supletòriament en els articles 44 a 55 del Reglament de Béns
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.
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Atès que l’article 53 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
1372/1986, de 13 de juny, disposa que en cas de resolució favorable de l’expedient, es procedirà
a la taxació de la finca, a la seva inclusió en l’Inventari i a l’adopció de les mesures necessàries
per fer efectius els drets d’aquesta administració.
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el contingut de l’informe de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Pla de Barris, Obres
Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient, emès en data 19 de d’abril de 2016.
Acords
Primer.- Declarar la plena propietat de l’Ajuntament de Palafrugell sobre el bé immoble
corresponent al tram de camí que connecta el camí públic amb codi número 171175IC96 amb la
parcel·la 17 del polígon 10 del cadastre de rústega, al Paratge Ermedàs, terme municipal de
Palafrugell, amb la següent descripció:
Tros de terreny de forma allargada i lleugerament corba amb una superfície de dos cents
quaranta-set metres amb quaranta-vuit decímetres quadrats (247,48 m2), que conforma el camí
de titularitat pública que connecta el camí públic amb codi número 171175IC96 amb la parcel·la 17
del polígon 10 del cadastre de rústega, al Paratge Ermedàs, terme municipal de Palafrugell.
Llinda, al Nord, amb el camí públic amb codi número 171175IC96; al Sud, amb la parcel·la número
17 del polígon 10 del cadastre de rústega que cadastralment consta a nom del senyor Giampiero
Mazza; a l’Est, amb la parcel·la número 5 del polígon 10 del cadastre de rústega que
cadastralment consta a nom de la senyora Mercedes Simón Oliver; i a l’Oest, amb la parcel·la
cadastral número 6 del polígon 10 del cadastre de rústega que cadastralment consta a nom
d’hereus de Joaquin Geronès Bañeras.
Segon.- Procedir a la taxació de l’esmentat bé immoble, amb la seva inclusió a l’Inventari de Béns
Municipal, com a bé de domini públic adscrit a l’ús públic, i al Inventari de camins municipals de
Palafrugell.
Tercer.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la inscripció del
bé immoble descrit en el punt primer d’aquesta acord, a nom de l’Ajuntament de Palafrugell, com a
bé de domini públic adscrit a l’ús públic.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 42:08
de la gravació.
El senyor Rangel presenta la proposta. Prové d’un conflicte entre dos veïns que discutien la
propietat d’un camí, que s’ha investigat i té caràcter públic. Arrel d’això s’ha recopilat informació i
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les dades aportades conclouen que tot el tram del camí afectat té caràcter públic.
S’ha de taxar i inscriure a l’inventari de camins públics de l’Ajuntament.
El senyor Piferrer manifesta que votaran a favor.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.

12. Projecte obres vial circumval·lació Ronda Nord de Palafrugell, als termes municipals de
Begur i Palafrugell. Aprovació definitiva.
Núm. exp.: 1/2016 de Projectes d'Urbanització
Relació de fets
Vist que el Ple Municipal, a la sessió celebrada el 26 de gener de 2016, va aprovar inicialment el
Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de Palafrugell, als termes municipals
de Begur i Palafrugell, redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Port, senyor Josep Pinós i
Alsedà, amb la col·laboració de l’Arquitecte senyor Joan Josep Murgui, de Interlands, Ciutat i
Territori, SL, supeditant la continuació del tràmit d’aprovació a la introducció de les observacions
detallades a l’informe de l’Arquitecte Municipal, senyor Jordi Font Bel, de 18 de gener de 2016, i a
les que es poguessin derivar del tràmit d’informació pública i dels diversos informes a incorporar a
l’expedient.
Atès que durant el període comprès entre el 17 de febrer i el 16 de març de 2016, ambdós
inclosos, en que va estar en informació pública aquest projecte, amb la publicació dels respectius
edictes al Diari de Girona de 10 de febrer i al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 31, de
16 de febrer, així com la seva disposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, es varen presentar les següents al·legacions:
Al·legació subscrita per la senyora Victòria Cabratosa Bosch, presentada el 18 de febrer de
2016 i amb registre d’entrada núm. 2.887.
Al·legació subscrita pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament, representat pel senyor Josep Piferrer Puig i per la senyora Roser Massaguer
Malleu, presentada el 16 de març de 2016 i amb registre d’entrada núm. 4.191.
Atès que en data 25 de febrer de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.204, es va rebre escrit de
l’Ajuntament de Begur, trametent còpia de les al·legacions rebudes en aquest Consistori fins a la
citada data, que també s’han incorporat a l’expedient i que estan subscrites per:
Al·legació signada pel senyor Joan Carbó Saballs, presentada el 16 de gener de 2016,
amb número 175.
Al·legació signada pel senyor Joan Carbó Saballs i per la senyora Concepció Saballs
Roura, que actuen en representació de la societat mercantil Argiles S2, SL, presentada el 5
de febrer de 2016, amb número 481.
Al·legació signada pel senyor Miquel Garcias Miquel, que actua en representació de la
senyora Maria Antònia Marcet Frigola, presentada el 17 de febrer de 2016, amb número
648.
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Al·legació signada per la senyora Victòria Cabratosa Bosch, presentada el 18 de febrer de
2016, amb número 665.
Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals, la senyora Núria Viñas Benavent,
en data 10 de febrer de 2016.
Atès l’informe tècnic tramès pel Consorci de la Costa Brava, de data 29 de febrer de 2016, rebut a
l’Ajuntament el passat 10 de març de 2016, amb registre d’entrada núm. 3.952.
Atès l’informe de la Diputació de Girona, Xarxa Viària Local, de data 1 de març de 2016, rebut el
22 de març de 2016, a través de la plataforma EACAT.
Atès l’informe emès pel Sotsinspector en cap de la Policia Local, de data 14 d’abril de 2016.
Atès el document de Tractament d’al·legacions i informes, d’abril de 2016, elaborat per l’equip
tècnic redactor d’aquest projecte, encapçalat pel senyor Josep Pinós i Alsedà, Enginyer de
Camins, Canals i Ports, i presentat a l’Ajuntament en data 19 d’abril de 2016, on es dóna resposta
a les diverses al·legacions presentades, proposant la seva estimació total, parcial, o la seva
desestimació, i on també es valoren les observacions que es recullen als diversos informes, tant
interns com externs, incorporats a l’expedient, i es detallen les esmenes i correccions
incorporades al projecte, derivades d’aquests informes.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 19 d’abril de 2016,
on manifesta el que segueix:
El 19 d’abril de 2016, els redactors del projecte han presentat un document on s’han
incorporat les esmenes derivades de la resolució de les al·legacions estimades i on es
recullen, igualment, la pràctica totalitat dels requeriments derivats dels informes emesos,
basant-se amb l’informe sobre aquestes resolucions que s’adjunten a la memòria del
projecte.
No obstant, d’un estudi detallat del nou document presentat, s’ha detectat que manquen
els fulls 2 i 3 de la sèrie 07.02, que caldrà incorporar abans de la licitació de les obres i
alhora, també durant l’execució d’aquests treballs, s’hauran de tenir en consideració les
observacions que es formulen a l’informe de la Policia Local, segons comunitat de data 14
d’abril de 2016, que també s’ha incorporat a l’expedient d’aprovació.
El relació al contingut de la resolució de les al·legacions aportades pels tècnics, s’emet la
seva conformitat, amb la correcció que caldria estimar parcialment l’al·legació presentada
pel Grup Municipal d’Esquerra Republicada de Catalunya, referida a l’amplada de la secció
destinada a carril bici, de manera que passi a 2,00 metres, deixant la part destinada a
vorera de 2,00 metres d’amplada, de manera que la secció total prevista de 3,80 metres
passi a ser de 4,00 metres.
En funció de l’acceptació de part de les al·legacions, s’han introduït noves partides d’obra,
quedant el pressupost total de les mateixes en la quantitat de 736.574,64 €, que
incrementat amb el 21% d’lVA aplicable resulta un pressupost total d’execució per
contracte de 891.255,31 €.
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Atès que, a títol de conclusió, l’Arquitecte Municipal considera que es pot aprovar definitivament
aquest projecte a la propera sessió plenària, tenint en compte les observacions puntuals
detallades al seu informe.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres públiques,
serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 19 d’abril de 2016.
Fonaments de dret
Atès el que disposen els articles 89.6 i 119.2 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació del
Text refós de la Llei d’urbanisme; els articles 96 a 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana; i la legislació
sectorial vigent en matèria de disseny i construcció de vial de mobilitat i, en general, totes les
disposicions aplicables d’àmbit mediambiental.
Acords
Primer. Aprovar definitivament el Projecte d’obres del vial de circumval·lació de la Ronda Nord de
Palafrugell, als termes municipals de Begur i Palafrugell, redactat per l’Enginyer de Camins,
Canals i Port, senyor Josep Pinós i Alsedà, amb la col·laboració de l’Arquitecte senyor Joan Josep
Murgui, de Interlands, Ciutat i Territori, SL, amb un nou pressupost d’execució per contracte de
891.255,31 €, amb el 21% d’IVA inclòs, i on s’han introduït les observacions requerides a l’acord
d’aprovació inicial, les derivades de les al·legacions estimades total o parcialment, segons es
detalla al següent punt d’aquest acord, i les recollides als diversos informes, tant interns com
externs, incorporats a l’expedient, d’acord amb document de Tractament d’al·legacions i informes,
d’abril de 2016, elaborat per l’equip tècnic redactor d’aquest projecte, en el ben entès que durant
l’execució de les obres es valorarà la possibilitat d’aplicar les observacions recollides a l’informe
de la Policia Local de 14 d’abril passat, que no han pogut ser objecte d’estudi al document de
Tractament d’al·legacions i informes.
Segon. Estimar totalment les següents al·legacions, d’acord amb el contingut del document de
Tractament d’al·legacions i informes elaborat per l’equip tècnic redactor del projecte:
Al·legació subscrita pel senyor Miquel Garcias Miquel, en representació de la senyora
Maria Antònia Marcet Frigola, presentada a l’Ajuntament de Begur en data 17.02.2016.
Al·legació subscrita per la senyora Victòria Cabratosa Bosch, presentada a l’Ajuntament de
Begur en data 18.02.2016, i a l’Ajuntament de Palafrugell en la mateixa data.
Tercer. Estimar parcialment les al·legacions que s’indiquen, d’acord amb el contingut del
document de Tractament d’al·legacions i informes elaborat per l’equip tècnic redactor del projecte,
i d’acord amb l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, senyor Jordi Font Bel, de data 19 d’abril
de 2016, transcrit en aquest mateix acord:
Al·legació subscrita pel senyor Joan Carbó Saballs i per la senyora Concepció Saballs
Roura, en representació de la societat Argiles S2, SL, presentada a l’Ajuntament de Begur
en data 05.02.2016.
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Al·legació subscrita pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament, presentada a l’Ajuntament de Palafrugell el 16.03.2016.
Quart. Desestimar l’al·legació que es detalla a continuació, d’acord amb el contingut del citat
document de Tractament d’al·legacions i informes:
Al·legació subscrita pel senyor Joan Carbó Saballs, presentada a l’Ajuntament de Begur el
16.01.2016.
Cinquè. Notificar aquest acord a tots els propietaris afectats per aquest projecte, als tècnics
redactors i a totes les persones o societats que han presentat al·legacions durant el tràmit
d’informació pública, als quals es farà tramesa d’una còpia de l’informe-resposta corresponent a la
seva al·legació concreta, acompanyant la notificació d’aquest acord.
Sisè. Notificar també aquest acord a l’Ajuntament de Begur.
Setè. Disposar la publicació d’un edicte al Butlletí oficial de la província de Girona, per a
coneixement general d’aquesta aprovació definitiva.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia s’han fet conjuntament amb les del
punt número 7, i es poden visualitzar en el minut 35:00 de la gravació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria la proposta, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, Vencells i les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, la senyora Baserba (CiU), el senyor Genover
(Entesa), i el senyor Girbal (C’s), total tretze vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i Tauste
(ERC), total set abstencions.

13. Pla millora urbana i d'ordenació àmbit definit pels carrers Chopitea i E. Corbera, de
Calella, format per àmbits A i B de la subzona R43c1. Aprovació definitiva
Núm. exp.: 1/2016 de Plans de Millora Urbana
Relació de fets
Vist que el Ple Municipal, a la sessió ordinària celebrada el 26 de gener de 2016, va aprovar
inicialment el Pla de millora urbana i d’ordenació de l’àmbit definit pels carrers Chopitea i Ermità
Corbera, de Calella, format pels àmbits A i B de la subzona R43c1 i la zona destinada a Sistema
de serveis tècnics, que prové del PMU 4.8 b, promogut per la societat INPAFINSA, SL, i redactat
per les arquitectes senyores Marta Llonch Fontanet i Roser Saus Sarrias, de Saus Ribas Llonch,
Arquitectes.
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Atès que durant el període comprès entre el 17 de febrer i el 16 de març de 2016, ambdós
inclosos, en que va estar en informació pública aquest Pla de millora urbana, amb la publicació
dels respectius edictes al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 31, de 16 de febrer, i al
Diari de Girona de 10 de febrer, i amb la inserció d’aquest edicte a la pàgina web municipal i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament, no es va presentar cap suggeriment ni al·legació.
Atès que en data 9 de febrer de 2016, amb registre de sortida núm. 1.482, es va sol·licitar informe
als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona.
Atès que en data 13 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va emetre
informe sobre aquest Pla de millora urbana, d’acord amb el que disposa l’article 87 del Text refós
de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, efectuant una sèrie de consideracions detallades a la part valorativa de l’acord pres.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte municipal, senyor Jordi Font Bel, en data 22 d’abril de 2016 on
manifesta, en relació a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 13 d’abril de
2016, el que es transcriu a continuació:
“En data 13 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va emetre
informe sobre aquest Pla de millora urbana, amb unes consideracions contingudes a la
part valorativa, on deixen constància del següent:
“....
D’altra banda, cal dir que els plantejaments que formulen les determinacions del
PMU no tenen efectes sobre els interessos de supramunicipalitat especificada per
l’apartat 3 de l’article 87 del TRLU, ni sobre la legalitat especificada per l’apartat 4
de l’article 87 del TRLU.”
En conseqüència, les competències sobre l’aprovació definitiva d’aquest document són
exclusivament de l’Ajuntament, sense la necessitat d’atendre d’altres observacions.
En qualsevol cas, la recomanació que s’exposa a la part valorativa de l’informe, en el sentit
de modificar el PMU a4.8 a/b, carrer Chopitea – avinguda Antoni J. Rovira, cal dir que
aquest document ha desaparegut del món urbanístic pel que va quedar integrat en el
POUM aprovat definitivament el 22 de gener de 2015 i, per tant, no és possible modificar
un document que no existeix i qualsevol canvi en el mateix comportaria modificar el POUM
aspecte que, per una part, sobrepassa en molts les intencions del document presentat i,
per altra, seria contraproduent pel conjunt de l’àmbit que configurava l’antic PMU 4.8, on
actualment ja hi ha llicències concedides i en execució d’obres.”
Atès que, a títol de conclusió, l’Arquitecte Municipal considera que, atenent el fet que no s’afecten
aspectes de caràcter supramunicipal ni de legalitat, resulta convenient procedir a l’aprovació
definitiva d’aquest Pla de millora urbana a la propera sessió plenària.
Atès l’informe conjunt emès en data 15 de gener de 2016 per l’Assessora Jurídica Municipal, la
senyora Júlia Giró Val, i el Secretari de la Corporació, el senyor Marià Vilarnau Massa, on fan un
recull dels antecedents i planejament aplicable que concorren en aquesta tramitació, així com de
la tramitació a seguir.
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Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, Pla de Barris, Obres Públiques,
Serveis Municipals i Medi Ambient, a la sessió ordinària celebrada el 19 d’abril de 2016.
Fonaments de dret
Atès el que disposen els articles 81, 85, 102 i 103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, els articles 52 i 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.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de millora urbana i d’ordenació de l’àmbit definit pels carrers
Chopitea i Ermità Corbera, de Calella, format pels àmbits A i B de la subzona R43c1 i la zona
destinada a Sistema de serveis tècnics, que prové del PMU 4.8 b, promogut per la societat
INPAFINSA, SL, i redactat per les arquitectes senyores Marta Llonch Fontanet i Roser Saus
Sarrias, de Saus Ribas Llonch, Arquitectes.
Segon.- Trametre als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona la documentació tècnica i
administrativa completa de la present tramitació, d’acord amb el que disposa l’article 88 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, als efectes
d’informació, coordinació i arxivament, com a condició prèvia a la publicació del present acord
d’aprovació definitiva i de la normativa d’aquest Pla de millora urbana al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.
Tercer.- Notificar aquest acord a la societat promotora d’aquest Pla de millora urbana, a les
persones, propietaris i/o societats afectades per aquesta tramitació, i a l’equip tècnic redactor.
Quart.- Disposar la publicació d’aquest acord d’aprovació definitiva i de la normativa d’aquest Pla
de millora urbana al BOPG.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 45:18
de la gravació.
El senyor Rangel presenta la proposta.
El senyor Piferrer manifesta que hi votaran a favor.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat sense esmenes.
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A.3) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
14. Mocions
14.1 Moció del grup Municipal d'ERC, per declarar la monarquia espanyola institució non
grata a Palafrugell
Núm. exp.: 2/2016 de Mocions
Relació de fets
Palafrugell és una vila que, al llarg de la seva història, ha estat fortament arrelada a la tradició
republicana.
Tal exemple és palès en diversos esdeveniments que han tingut lloc al llarg de la nostra història.
Ens ho recorda, a través de diversos fets cronològics, Miquel Torroella i Plaja en la seva obra
Història de Palafrugell i la seva comarca.
El juny de 1640, els terços espanyols que estaven allotjats al Principat -decisió que era fruit d'una
política funesta per part de Felip IV i el Comte Duc d'Olivares-, textualment, a la nostra vila
'cometen tota mena de malifetes, calen foc i cremen vint-i-vuit cases del carrer de Palamós
(llavors, Creu Ratinyola); roben les joies de l'església de Santa Margarida, fan homicidis, desfloren
donzelles'. Un fet que per a la nostra vila va conduir forces anys de misèria i que 'devastà,
empobrí i aclapí Palafrugell'.
Del Decret de Nova Planta (1714), imposat per la força de la sang per Felip Vè i que va suposar
una catàstrofe història per al nostre país que encara avui arrosseguem, també va tenir greus
conseqüències per a Palafrugell. Arrel d'aquest decret, el 1726 s'obligava als palafrugellencs a
donar lleves, fet que aquests 'també varen protestar-ne amb ira'.
El segle XIX, la Guerra Carlina (1836) va provocar una gran alarma i el tancament de portes de la
vila. En aquest context ja denotem una presència republicana a Palafrugell, malgrat 'amb
prou feines si coneixien'. L'esperit republicà, però aflorà el
1868, amb la Revolució de la Gloriosa. I ho féu de forma esclatant: 'Es feren manifestacions, i
anaren a Girona gran nombre de veïns (de Palafrugell), abundant-hi moltes dones, per a demanar
que fossin abolides les lleves i les quintes, tal com se'ls havia promès'.
Del 'Crònica d'un Segle – 1900 - 1999' de Josep Salvatella, en uns anys de rebombori i
d'inestabilitat política, es va fundar la Coalició Republicana Racionalista, que va guanyar les
eleccions locals el 1901. Anys després, el 1917, la creació de la Previsió Obrera, que configurava
la mútua més gran de la vila, agrupava exactament 1372 socis. El 1931, segons se'ns explica a
l'obra Memòria de la República i la Guerra Civil, de Lluís Ros i Medir, 'proclamada la República,
Sagrera va ser, per voluntat popular, l'alcalde de Palafrugell [...] en un canvi de règim que a
Palafrugell fou pacífic'. I afirma que en aquella legislatura republicana 'es va donar prioritat a les
obres, al suport de la llengua catalana i a l'ensenyament'.
En la constitució de Sagrera com alcalde de la vila (1931), cap de la majoria republicana, una gran
multitud desfermà la seva eufòria. Al Crònica d'un Segle ho expliquen així: 'Finalitzada la sessió,
alcalde i regidors sortiren al balcó de l'Ajuntament per saludar la multitud que desfermà la seva
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eufòria. La festa durà fins ben entrada la nit, i l'endemà, si bé era jornada laborable, les fàbriques
tancaren a les deu del matí per tal que els obrers poguessin continuar la festa'. I ho sentencia així:
'd'acord amb la seva tradició històrica, Palafrugell es va decantar cap l'opció republicana en el
plebiscit encobert que foren les eleccions municipals del 12 d'abril'.
Fet que es mostra el 21 de juny de 1931, quan Macià vingué a Palafrugell: s'hi aplegà una
multitud de 3000 persones que desfermaren llur eufòria en veure sortir la venerable figura
de l'Avi dels catalans al balcó'. Aquesta majoria republicana palafrugellenca quedà palesa en el Sí
a l'Estatut de Núria del 1931, amb 2036 vots favorables amb 1 en contra i 5 en blanc, amb un
altíssim índex de participació local.
El 1932, a la nostra vila 'hi havia una activitat política que havia quedat en estat de letargia sota
l'espès mantell de la dictadura de Primo de Rivera', en un context en que Palafrugell gaudia d'una
relativa tranquil·litat, malgrat les seqüeles de la crisi dels anys 20.
D'aquesta manera, i tal com ens explica Lluís Ros al seu dietari 'el 1933, la CNT aplegava el 10%
de la població local de Palafrugell'. El republicanisme estava en alça.
La mort sobtada de l'Alcalde Sagrera el 1934 va ser 'brutal, demolidor, una veritable commoció
col·lectiva' per als palafrugellencs, que alguns d'ells varen acabar empresonats i exiliats durant els
fets d'octubre del 34.
De tots són sabudes les nefastes conseqüències de la Guerra Civil per als palafrugellencs. Molts
republicans de la nostra vila -alguns d'ells, els nostres tiets i avis- varen anar al front i molts foren
empresonats o simplement no varen tornar. L'esperit republicà fou durament reprimit durant una
funesta i salvatge dictadura de 40 anys que va esprémer i suprimir les llibertats de tots els nostres
familiars, en una dictadura que va pretendre fiançar-se al poder quan el general Franco va
nomenar l'actual Rei emèrit Joan Carles I el 1969 fou designat per les Corts Franquistes,
successor del general Franco, a proposta del mateix dictador. Un Rei, com el d'avui, Felip VI, Rei
d'Espanya, que procedeix de la casa reial de Borbó i d'Anjou, la mateixa que el 1714 ens va
manllevar totes les llibertats com a nació i que, fins avui, ha regnat en forma de monarquia
absolutista, de dictadura militar d'ordre reial i de monarquia constitucional.
Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya, representa la
màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya,
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament allunyats de la igualtat
entre ciutadans en els que una persona té dret a regnar i dirigir un estat per via hereditària i que
han estat múltiples els exemples de monarquies absolutistes al llarg de la història del Regne
d'Espanya,
Atès que la república representa que la sobirania política recau en la voluntat democràtica del
poble, que pot escollir el seu cap d'Estat i que dóna legitimitat i sobirania a aquest sistema polític,
Atès que la Casa Reial, el passat 31 de març, va pujar el sou a tots els membres de la Família
Reial un 1% (d'un total de 7.775.040€ destinats) en un Estat que pateix un 21,4% d'atur, que el
sou interprofessional mínim és de 655€ i que moltes persones -eminentment joves- han de cercar
un futur a l'estranger,
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Atès diversos casos mediàtics de baix to democràtic i ètic o alguns casos de corrupció que
sobrevolen diversos membres de la família Reial
Atesa la judicialització del procés amb les imputacions de l'expresident de la Generalitat, Artur
Mas, de l'exvicepresidenta del govern, Joana Ortega, i de l'exconsellera Irene Rigau, així com els
requeriments que s'han fet als regidors de CiU i d'ERC d'aquest Ajuntament per mostrar el suport
als imputats a través de la moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. Atesa
la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el
passat 11 de gener negant-se a rebre-la en audiència pública perquè li fos comunicat el
nomenament del nou president de la Generalitat de Catalunya,
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que viu Catalunya, i
atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional que sí que han adoptat
altres monarquies com la britànica en el conflicte entre Escòcia i el Regne Unit,
Acords
1.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre representant de la monarquia
espanyola en tant que representant d’un Estat que impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya.
2.- Evitar participar com a Ajuntament de Palafrugell en qualsevol acció que suposi un
reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola.
3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 47:47
de la gravació.
Presenta la proposta el senyor Lladó, que llegeix la moció.
El senyor Rocas exposa que el debat essencial en el Ple hauria de centrar-se en aquells aspectes
que són rellevants pel poble. Creu que els plens s’haurien de limitar a l’exercici de les seves
competències, on s’hauria de parlar de Palafrugell. És un debat anormal haver de parlar en
diferents plens de temes que excedeixen de la competència local. Aquestes qüestions devaluen la
qualitat dels debats plenaris.
Pensa que hi ha altres escenaris on discutir aquestes qüestions.
Diu que aquesta moció excedeix de les competències del Ple. Comparteixen la denuncia que es fa
en el seu redactat, tot i això, en la part dispositiva de l’acord es redueixen tots els mals en la
persona de Felip VI, és una declaració anecdòtica, i el que fa és posar-se al nivell d’aquells que
volen denunciar.
El senyor Girbal manifesta que la dissertació del company d’Esquerra Republicana està molt bé
per una xerrada universitària, però que comprova que la seva actuació s’allunya d’aquelles
qüestions que el seu partit va presentar a les eleccions. Votaran en contra perquè considera que
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els temes identitaris no són prioritaris per la seva formació.
El senyor Lladó exposa que s’ha presentat a les eleccions per fer política municipal i per treballar
pel poble.
Diu al senyor Rocas que el PSC-PSOE ha perdut la condició de partit republicà.
El senyor alcalde diu que el PSC és un partit republicà però que fruit d’una transició es va pactar
que Espanya seria una monarquia parlamentària. Que ells no es posen amb el caràcter de cada
partit, ni tampoc estan d’acord en la posició d’estar en contra d’alguna cosa.
El senyor Gómez manifesta que votaran en contra de la moció perquè entenen la política com un
espai de diàleg i respecte, i que és un trist favor quan es perd el respecte als altres. Que quan el
seu partit va a Madrid amb un memorial de greuges demanen respecte i que, per això, també
n’han de tenir pels altres.
Votació:
Sotmesa a votació es rebutja la moció per majoria la proposta, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i Tauste
(ERC), total set vots a favor.
Vots en contra: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, Vencells i les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, la senyora Baserba (CiU), el senyor Genover
(Entesa), i el senyor Girbal (C’s), total tretze vots en contra.
Abstencions: Cap.

15. Informes
No n’hi han hagut.

16. Precs i preguntes
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:12:42 de la gravació.
- El senyor alcalde lliura un informe pendent de la última sessió del Ple, referent a les ocupacions
de la via pública.
- El senyor Tané pregunta en relació a la reubicació de les càmeres de Llofriu.
El senyor alcalde respon que hi ha diferents peticions de control de seguretat a zones de costes
(com pot ser Tamariu) i d’altres espais municipal, està en fase d’estudi.
- El senyor Palahí intervé en relació a l’informe jurídic del secretari en relació a la utilització de
l’arbrat per part dels particulars. Avui ha passat per Plaça Nova i els cables ja no hi són. Fa
constar la burla que s’ha fet dels ciutadans i de l’equip de govern en aquest tema.
Fa lectura de diferents normatives que regulen la utilització dels béns públics sense autorització.
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El senyor alcalde exposa que l’informe s’ha lliurat en aquest Ple. Que l’Ajuntament no ha autoritzat
en cap moment instal.lar elements en els arbres, contràriament s’ha requerit perquè ho retiressin.
Reconeix la part de raó que tenia el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, en relació a la
normativa que regula l’arbrat.
- El senyor Palahí intervé també en relació al Museu del Suro, manifesta que és un element
important que s’ha de potenciar i pregunta sobre el criteri per prorrogar els contractes de
manteniment.
El senyor Genover manifesta que el contracte amb COMSA es prorroga per un any més i llavors
es licitarà. Diu que es mirarà l’expedient i li contestarà per escrit.
- La senyora Tauste pregunta qui ha anat a les reunions de l’Associació de Municipis per la
Independència que ‘han fet durant el mes d’abril.
El senyor alcalde contesta que no li ha arribat cap convocatòria. El senyor Albert Gómez és el
representant però tampoc li consta cap convocatòria
- El senyor Lladó pregunta si la senyora Mauri continua afirmant que se li va informar a la reunió
del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Esports de la coincidència de dos esdeveniments
esportius que es faran la setmana del 8 de maig de 2016.
Respon la senyora Mauri que a l’acta de l’IMEP no apareix la informació en relació a aquest tema,
però que és conscient que se’n va parlar i que el senyor Vencells n’és testimoni.
El senyor Lladó manifesta que solapar dos esdeveniments és una decisió política i que una de les
entitats no està d’acord amb la coincidència. Recrimina a la senyora Mauri que el renyes per haver
parlat d’aquest tema en el Ple passat.
El senyor Vencells manifesta que se solapen dates sense ser d’agrat per l’Ajuntament. Es va
intentar repartir les activitats en dues dates diferents. És una època en que coincideixen moltes
activitats i no hi ha dates per totes.
La senyora Mauri manifesta que si el va renyar li demana disculpes, que li va dir en el sentit que
estava aprofitant un oportunisme polític.
- El senyor Jonama demana si el dia 6 d’abril es va presentar la 50ena Cantada d’Havaneres.
El senyor Gómez contesta que efectivament se’n va presentar una part.
El senyor Jonama diu que no s’ha posat cap notícia al web relacionada amb aquesta presentació i
que tampoc es va comunicar als regidors. Li hauria fet il.lusió assistir-hi i tampoc s’ha convidat al
President de la Fundació Ernest Morató ni al senyor Carles Alsius.
El senyor Gómez manifesta que respecte a la pàgina web, ho ha de buscar millor perquè s’ha
penjat i ha sortit en diferents mitjans.
Indica que no sap si es va convidar al senyor Alsius però a la Fundació Ernest Morató si que es va
enviar invitació.
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Exposa que aquest és un acte de portes enfora que tenia per objecte donar publicitat. A la
Comissió de Serveis a les Persones es va informar d’aquest acte, indicant el dia i l’hora, però no
es va fer cap carta, però no pot al.legar que no estigui informat.
El senyor Jonama manifesta que haguessin agraït una invitació.
- La senyora Massaguer comenta les queixes que li han arribat en referènciaa l’enllumenat públic
del carrer Sant Pere, sembla ser que hauria baixa d’intensitat.
El senyor Rangel en pren nota.
- El senyor Piferrer pregunta en relació a la informació a Mossos d’Esquadra per la votació de la
moció a favor de la Resolució del parlament de Catalunya.
El senyor alcalde exposa que és veritat i que es va assabentar d’aquest tema per una trucada del
Cap de la Policia. És veritat que hauria d’haver-lo trucat per informar-lo, demana disculpes perquè
no li va dinar la importància que potser tenia.
- Finalment el senyor Piferrer demana si podran fer arribar al seu grup la pregunta de la enquesta
ciutadana que es farà en relació als carrers amb noms Borbons.
Contesta el senyor alcalde dient que en pren nota.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, s’aixeca la sessió.

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia 31 de maig de 2016.
La sessió es va gravar a través d’un sistema d’imatge i so, que s’ha editat amb el número
20160426, i que té una duració total de 2 hores, 16 minuts i 5 segons minuts.

L’alcalde, Juli Fernandez Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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