Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 31/05/2016
Identificació
Núm.: PLEJGL6/2016
Dia: 31/05/2016
Hora d’inici: 19.30 h
Hora de fi: 21.45 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
A la Sala de plens de la casa Consistorial es reuneix el 31/05/2016 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
3. Presentació de la Memòria anual del Defensor del Ciutadà
A) PART RESOLUTIVA
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A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
4. Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2015. Coneixement
5.Aprovació inicial modificació Reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable de
Palafrugell
6. Modificació Ordenances fiscals números 15 i 22.
7. Modificació pressupostària consistent en suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec de
baixes per anul·lació del pressupost d'inversions
8. Modificació pressupostària consistent en suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec de
baixes per anul·lació del pressupost de despeses corrents de l'Ajuntament
9. Modificació pressupostària de suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec del romanent de
tresoreria en aplicació del superàvit d'establiment pressupostària 2015
10. Correcció error material expedient modificació pressupostària IPEP
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
11. Expropiació de la finca situada al carrer del Port Pelegrí número 28, a Calella de Palafrugell,
terme municipal de Palafrugell. Relació de propietaris, béns i drets afectats. Aprovació inicial.
12. - Recurs de reposició interposat per la societat Moloos, SA contra l'acord del Ple de
l'Ajuntament pres en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016. Desestimació.
A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES.
13. Pròrroga, per a l'any 2016, del Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones del municipi de
Palafrugell
A.4) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
14. Mocions
14.1 Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
14.2 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per a incloure el nom
de Muriel Casals a la llista de denominacions a tenir en compte al nomenclàtor de Palafrugell
14.3 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè l'empresa
funerària ofereixi un servei bàsic d'enterrament
15. Informes
16. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada la
sessió, consistent en un terç dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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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 26 d’abril 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 22 d’abril de 2016 i el 25 de maig de 2016, número en ordre
correlatiu creixent de 689/2016 al 949/2016.

3. Presentació de la Memòria anual del Defensor del Ciutadà
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 00:44
de la gravació.
El Defensor del Ciutadà, senyor Bertrand Hallé presenta la memòria, informant que l’article 20,
punt 8, del Reglament de participació ciutadana que es refereix al defensor del ciutadà de
Palafrugell, diu: “El defensor del ciutadà informarà de les seves actuacions als òrgans col·legiats
de l’Ajuntament que ho sol·licitin i anualment al Ple de la Corporació, presentant l’informe
corresponent.”
Continua dient: Per tant, avui presento l’informe de les activitats que al llarg de l’any 2015 ha
desenvolupat l’Oficina del Defensor, i que he enviat a cada grup municipal.
Aquest és el quart any que com a defensor del ciutadà de Palafrugell presento la memòria anual,
que en aquest cas recull totes les actuacions fetes al 2015 per la nostra oficina.
És el moment de donar explicacions, d’avaluar resultats i de valorar si la institució que represento
ha estat útil a les persones que han presentat les seves reclamacions.
Al defensor del ciutadà li cal la valoració del seu treball, veure si les expectatives posades en
aquesta institució s’han complert, i cal que ho facin els representants de la ciutat que han posat la
seva confiança en ell, com també cal que els ciutadans puguin expressar amb claredat la seva
opinió respecte a les seves actuacions.
A la presentació de la memòria del any 2014, fa una mica més d’un any, estàvem a les portes
d’unes noves eleccions municipals. Al nou consistori, fruit de les eleccions del maig 2015, s’han
incorporat nous regidors, i crec que és el moment de recordar quin és el paper del defensor del
ciutadà més enllà del que especifica el reglament.
L’Oficina del Defensor no és cap instància jurídica ni un element annex més de la burocràcia
municipal sotmès als principis i rigors jeràrquics. El defensor no és ni jutge ni fiscal, però en les
recomanacions en què es pronuncia, que no són sentències, acata el dret i les normes, aplicant
els criteris de legalitat i equitat.
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La figura del defensor és la part més visible d’una institució independent que, per la proximitat, el
contacte directe amb la ciutadania, el coneixement de la realitat local i la pròpia relació amb
l'Ajuntament, facilita al ciutadà la possibilitat de resoldre les queixes.
És, a la vegada, un instrument més per a garantir el bon govern i la bona administració, al mateix
temps que col·labora amb l’administració per fer-la més transparent, més àgil, flexible i eficient,
amb l’objectiu que es respectin els drets de tots els ciutadans i ciutadanes.
Els ciutadans tenen dret a una bona administració, que els escolti, que els entengui, que els raoni i
fonamenti les decisions preses arran d’una reclamació, una administració que actuï de forma
transparent i que en algunes resolucions tingui en compte el factor humà i no solament la lletra
literal de la llei.
La memòria que avui presento es divideix en diverses parts:
En la primera part, trobaran totes les actuacions, cursos, tallers de formació i conferències
organitzats pel ForumSD (la nostra associació de defensors i síndics municipals) als quals com a
Oficina del Defensor del Ciutadà hem participat i col·laborat, així com les xerrades als diversos
centres escolars.
En la segona part es detallen totes les actuacions, tramitacions, queixes i suggeriments tractats,
sense fer-hi constar, naturalment, les dades personals de les persones afectades.
Finalment presento les meves conclusions i recomanacions.
Des de l’Oficina del Defensor del Ciutadà manifestem la nostra plena determinació i la il·lusió en el
desenvolupament de la tasca que el Ple de l’Ajuntament ens va atorgar fa quatre anys.
Si bé hem tingut una quantitat d’actuacions molt similar a l’any anterior, a causa potser de la falta
de coneixement de la nostra institució per part de la ciutadania, hem plantejat des de l’Oficina del
Defensor del Ciutadà un pla de comunicació més actiu per a l’any 2015, ampliant les visites i
xerrades a centres docents de Palafrugell i amb un intent d’aproximació a les AMPA de les
diverses escoles del municipi.
Aquest any 2015 hem realitzat 62 actuacions, quantitat aproximadament igual a l’any 2014, tot i
que no hem comptabilitzat les actuacions fetes per la nostra oficina arran del problema del
semàfor de Llofriu, com la intervenció amb el secretari de l’Ajuntament per a la devolució de
l’import de les sancions a les persones que havien reclamat. Encara més de la meitat de les 1100
reclamacions no s’han executat.
De les 62 actuacions d’aquest any 2015, 36 eren queixes i 22 consultes, a part de 2 queixes més
que han estat derivades a altres síndics o defensors i 2 recomanacions més dirigides a
l’Ajuntament, de les quals 1 no ha estat acceptada i l’altre està pendent de resposta.
S’han resolt un total de 31 queixes, que han tingut propostes dirigides a l’Ajuntament amb
recordatoris, recomanacions i suggeriments, i queden pendent de resposta 4 queixes d’aquest any
2015 i 1 de l’any 2013.
Al marge d’aquestes dades de l’informe, voldria demanar que es millorés la relació en la gestió de
les queixes, atès que des de fa dos anys he introduït a l’informe de cada cas el temps que dura la
gestió i el temps que triga l’Ajuntament a donar resposta a les propostes plantejades.
En aquest sentit, per part de l’Ajuntament cal esmerçar esforços a donar resposta tant en la gestió
del tràmit com en la resposta definitiva a les propostes plantejades. Encara que la mitjana ha
millorat molt, ja que moltes queixes s’han resolt en un breu termini, per contra m’he trobat amb
altres casos en què l’Ajuntament ha trigat molts mesos a lliurar-me la resposta, i algunes encara
estan pendents.
Feta aquesta anàlisi, vull transmetre la satisfacció a l’hora de confeccionar l’informe, perquè una
cosa és fer una resolució aïllada amb tota la dedicació per part de la Oficina del Defensor durant la
seva gestió, i una altra és llegir-les totes seguides i adonar-me de la feina feta, amb la
contraposició d’algunes respostes que l’Ajuntament ha donat a les meves propostes, les quals
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considero que han estat contradictòries o amb una minsa motivació, per la qual cosa us animo a
llegir les queixes reflectides a la memòria.
Finalment, pel que fa a les reflexions i recomanacions, encara que moltes institucions i organismes
assenyalen que hi ha estudis econòmics que indiquen que estem sortint d’aquesta greu crisi
econòmica i financera, en què fa més de set anys estem immersos, els puc assegurar que des de
l’Oficina del Defensor he pogut constatar que s’està notant un lleuger procés de reactivació
econòmica, però no de recuperació econòmica d’aquelles famílies que estan en una situació de
precarietat laboral, d’emergència social o en risc d’exclusió social.
Curiosament, s’està donant la circumstància que hi ha persones que han trobat feina però, com a
efecte d’aquesta precarietat laboral amb jornades parcials i contractes temporals de molt curta
durada i amb sous per sota del llindar de la pobresa, veuen agreujar-se la seva situació
d’emergència social i la de les seves famílies, i, com a única solució, tenen la de dependre de les
ajudes socials que reben d’aquesta administració municipal o d’altres entitats, per a poder
sobreviure.
Aquesta situació d’extrema vulnerabilitat o d’emergència social, que cada cop afecta més
persones, es veu agreujada quan les famílies afectades tenen fills al seu càrrec, ja que això els fa
més vulnerables, en no disposar dels mitjans econòmics suficients per atendre les seves
necessitats bàsiques, cosa que els aboca al llindar de la pobresa.
És per això que l’excés de burocràcia acompanyada d’una interpretació restrictiva de les
normatives, ordenances i reglaments, així com la complicació i la lentitud excessiva a donar una
resolució, fa que sovint s’entorpeixi una resposta justa a les demandes dels ciutadans, cosa que
provoca confusió i afecta els seus drets.
Voldria llegir la nota de premsa que el FòrumSD (Síndics i Defensors locals) a publicat
recentment.
Declaració: "En defensa de la dignitat de les persones. Pel dret a l’habitatge i els
subministraments bàsics".
La llei 24/2015, aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris de la cambra catalana, i
nascuda d‘una iniciativa legislativa popular, pretenia donar resposta a unes necessitats
inajornables de molts dels nostres conciutadans. Era un instrument valuós per donar resposta a
l’emergència habitacional i donar protecció contra la pobresa energètica i així s’ha vingut
acreditant en els pocs mesos en que s’ha pogut portar a terme.
Un estat, com Espanya, que en la seva Constitució proclama com a valors superiors del seu
ordenament jurídic la llibertat, la justícia i la igualtat. Una Constitució que declara el dret a un
habitatge digne, que el dret a la propietat privada no es pot exercir de forma antisocial i que la
riquesa s’ha de subordinar a l’interès general, no pot emparar una decisió tan inoportuna i injusta
com la de deixar sense protecció als més dèbils de la nostra societat.
Els síndics i defensors locals, des de la evidència del problemes que afecten als nostres
conciutadans, que no disposen de recursos per fer front les obligacions derivades de l’habitatge o
cobertes les necessitats de subministraments tant bàsics i essencials com la electricitat, l’aigua o
el gas, veiem amb preocupació i indignació la suspensió de la llei 24/2015, per les greus
conseqüències que se’n deriven per a les persones necessitades i pels nostres ajuntaments.
Aquesta suspensió deixa sense algunes eines molt importants a les administracions públiques, i
especialment als ajuntaments, per a poder garantir la defensa del dret constitucional a poder
disposar d’un habitatge sota unes mínimes condicions de dignitat.
Els defensors, síndics, síndiques i defensores municipals sumem la nostra veu a la de la gent més
desfavorida de la nostra societat, ens adherim a les iniciatives que proclamen i cerquen donar
solució urgent al tema de l’habitatge, i exigim un compromís efectiu de totes les administracions
públiques i responsables polítics i judicials per donar efectivitat i compliment als valors suprems
que proclama la Constitució, especialment pel que fa referència a la justícia i la igualtat.
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Fa pocs dies ha sortit publicat a la premsa que l’Ajuntament de Palafrugell ha aprovat la liquidació
del pressupost municipal de l’exercici 2015, amb un superàvit de 1,5 milions d’euros, és per això
que com a defensor del ciutadà d’aquest municipi i vistes les necessitats de moltes famílies
d’aquesta vila, demano que part d’aquest romanent es destini a ajudes socials per als ciutadans i
ciutadanes més desfavorits de Palafrugell, en la mesura que la llei ho permeti.
Pel que fa al municipi de Palafrugell, el seu producte interior brut té una dependència en un tant
per cent elevat del turisme, tant estranger com de 2a residència; a causa, en gran part, de
l’atractiu de les seves platges: Tamariu, Llafranc i Calella. Per això, recomanaria millorar els
serveis de l’Ajuntament quant a l’enllumenat, l’estat del ferm dels carrers, els aparcaments i la
recepció de telefonia mòbil; així com fer respectar les ordenances municipals quant a l’ocupació
de via publica i la gamma de colors aprovats per aquestes ordenances, per preservar la imatge
dels barris mariners, i també agilitzar una actuació a la carretera vella de Palafrugell a Calella, i la
posada en marxa del projecte d’adaptació a vianants i ciclistes previst en el programa d’un dels
grups actualment al govern.
També estic segur que si el ciutadà hagués plantejat el seu cas davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, potser hauria tingut més probabilitats d’haver vist prosperar les seves pretensions.
És per això que us demano més equitat en les vostres decisions.
Sóc sabedor i conscient que no formo part del procediment administratiu, i heu d’entendre que
quan la ciutadania no utilitza la jurisdicció contenciosa administrativa és sovint per motius
econòmics o massa burocràtics, i això el fa sentir-se indefens davant l’administració.
Per aquesta raó, agraeixo que a partir d’aquest any, en el peu de les resolucions que puguin
afectar els drets de la ciutadania, l’administració local inclogui un text on se’ls informi que aquest
municipi disposa del defensor del ciutadà, com a garant dels drets dels ciutadans envers els actes
administratius, tal com ja ho fan alguns ajuntaments, i que els serveis i l’atenció del defensor del
ciutadà són totalment gratuïts.
Tanmateix vull destacar en aquesta presentació del meu informe, que durant aquests quatre anys,
he tingut la satisfacció d’haver pogut realitzar les meves tasques amb objectivitat, amb
imparcialitat i amb total independència, ja que mai he rebut cap tipus de pressió o indicació, ni per
part de l’Ajuntament ni del promotor de la queixa.
Al desembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Palafrugell va aprovar la creació de la institució
del defensor del ciutadà i la seva normativa de funcionament. Al Ple del gener de l’any 2012, vaig
ésser nomenat defensor, amb una majoria qualificada, per un mandat de 5 anys.
Durant aquests quatre anys i mig, conjuntament amb l’Oficina del Defensor, he pogut atendre prop
de 300 ciutadans, dels quals 160 venien a fer alguna consulta i 140 em presentaven alguna
queixa sobre l’Ajuntament o altres administracions de Catalunya.
Com que aquesta institució és de nova creació, he intentat donar a conèixer el paper del defensor
del ciutadà, tant amb xerrades a instituts i escoles com a mitjans de comunicació local (Can Bech,
Revista de Palafrugell, Ràdio Palafrugell o TV Costa Brava).
Crec que després d’aquests anys la institució comença a ser coneguda pels ciutadans de
Palafrugell i aquest esforç de comunicació s’ha de continuar, ja que el defensor té un rol cada
vegada més important davant la demanda del ciutadà envers la seva administració.
Crec que és molt important que aquesta institució al servei de la ciutadania continuï creixent i
tingui cada vegada més visibilitat com a la defensa a què tenen dret els ciutadans de Palafrugell.
Com he dit anteriorment, el meu mandat com a defensor del ciutadà es va iniciar el gener de l’any
2012, per tant s’acaba el gener del 2017. Per aquest motiu, tot i que encara queda mig any per al
final del meu mandat, us recomano que us comenceu a plantejar la continuïtat de la institució amb
el nomenament d’un nou defensor o una nova defensora per al proper mandat a partir del gener
de l’any 2017.
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Abans d’acomiadar-me avui, vull informar que a finals de novembre d’aquest any el ForumSD
organitza a Girona un congrés internacional de síndics i defensors locals amb la presència de
ombudsmen de diversos països d’Europa i de llatinoamericà .
Una de les ponències importants d’aquest Congres tractarà sobre “La carta Europea de
Salvaguarda dels drets humans a la ciutat”.
Aquesta Carta recull els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per
aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.
A la ciutat, les actituds cíviques i solidàries coexisteixen amb conflictes i contradiccions, derivats
molt sovint de l’atur, la pobresa i el menyspreu per les diferencies culturals.
Per garantir la convivència dels seus habitants les ciutats han de precisar drets basics com el de
l’habitatge i el treball i reconèixer-l’en de nous com el respecte pel medi ambient, el dret a una
alimentació sana o al lleure.
A partir del compromís de Barcelona, signat al 1998 per les ciutats participants a la Conferencia
Europea Ciutats pels Drets Humans, es va crear un comitè per redactar la Carta, que l’any 2000
es va aprovar a la ciutat francesa de Saint Denis i ,10 anys desprès s’hi han adherit mes de 350
ciutats europees, entre les quals n’hi ha mes de 145 de Catalunya.
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat es basa en la Declaració
Universal dels Drets Humans de 1948 i en altres texts regionals i internacionals per a la protecció
dels Drets Humans. La Carta ha de ser aprovada en el ple de cada ajuntament i les ciutats
signatàries es comprometen a respectar i garantir els drets i principis del text.
Crec que el nostre ajuntament hauria de estudiar aquesta possibilitat d’incorporar-se a una gran
quantitat de ciutats europees signatàries d’aquesta Carta completant així el concepte de bon
govern i transparència amb la garantia que la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat
pot aportar al ciutadà.
Finalment, per acomiadar-me, vull donar-vos les gràcies per la confiança que fa gairebé quatre
anys se’m va atorgar i que m’heu mantingut aquests anys, com a defensor del ciutadà.
També vull concloure mostrant el meu agraïment a l’alcalde, als polítics i a tots el funcionaris i
tècnics que m’han facilitat la gestió en les queixes dels ciutadans.
Vull dedicar un especial agraïment a la Núria Negra, en un any difícil per a ella, per la seva
col·laboració en la gestió i organització de l’Oficina del Defensor del Ciutadà de Palafrugell, i
especialment per la sensibilitat que manifesta, la seva respectuosa i diligent atenció als ciutadans.
I per últim, el meu agraïment a tots els ciutadans de Palafrugell per la confiança que han dipositat
en la nostra Oficina del Defensor del Ciutadà, reiterant que com a institució estem al seu servei,
per intentar resoldre els problemes que puguin tenir amb l’administració municipal.
El senyor Girbal intervé agraint la tasca realitzada pel Defensor del Ciutadà de Palafrugell.
El senyor Piferrer agraeix també la tasca del Defensor del Ciutadà, tasca que consideren Cabdal
per la ciutadania i per l’Ajuntament. Formula una queixa en el sentit que a vegades costa obtenir
resposta de les àrees, en relació a les peticions del ciutadà, doncs és que cosa que es repeteix en
diferents parts de l’informe, la demora o no resposta d’algunes àrees.
La senyora Zaragoza manifesta l’agraïment a la tasca realitzada pel senyor Hallé així com al
FòrumSD (associació de defensors i síndics municipals) que li ha donat suport. Aquesta figura es
va crear amb la finalitat de donar transparència i objectivitat i l’equip de govern creu que s’ha fet
així. L’equip de govern està d’acord amb el fet que a vegades no s’ha respost a temps i ho
assuméix, per aquest motiu s’introduiran millores.
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Manifesta així mateix que recullen els suggeriments efectuats pel Defensor i si hi ha problemes
d’aplicació de la normativa, ho resoldran. Pel que fa a l’aplicació d’un llenguatge més planes s’hi
està treballant de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. També s’ha introduït el peu de recurs del Defensor
del ciutadà en les notificacions d’actes administratius.
Informa que s’han pogut derivar molts temes al servei de mediació i també al Síndic de Greuges
de Catalunya i anima del Defensor del Ciutadà a seguir amb la seva funció.
El senyor alcalde intervé agraint la tasca realitzada pel senyor Hallé manifestant que la maquinària
és important i que s’ha fet una bona feina ja que el tracte personal amb la gent és constant i és bo
per la ciutadania i per les persones ateses.
Informa que la institució tindrà continuïtat i que el govern haurà de plantejar-se formes de millorar
aquesta àrea.
També exposa que el superàvit que té l’Ajuntament té un destí finalista previst a la Llei, no obstant
això, quan hi ha hagut situacions d’emergència sempre s’han atès.
A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
4. Memòries de les àrees de l'Ajuntament any 2015. Coneixement
Núm. exp.: 6/2016 de Memòries municipals i Projectes

Relació de fets
Atès que les memòries són una eina per rendir comptes als ciutadans i és un exercici de
transparència, així com també serveixen per rendir els comptes anuals a la Sindicatura de
Comptes.
Fonaments de dret
Atès el que disposa l'article 149 del Reglament d'organització i funcionament dels Ens Locals
(1986), conforme els municipis de població superior a 8.000 habitants de dret, redactaran una
memòria dins del primer semestre de cada any, en la que donaran compte de la gestió
corporativa.
Acords
Primer.- Donar compte de la memòria de gestió de l'any 2015, de l'Ajuntament de Palafrugell, que
es desglossa en els següents apartats:
Àrea de Règim Interior i Hisenda
Secretaria
o Secretaria, Alcaldia i Assessoria Jurídica
o Organització i Recursos Humans
o Administració Electrònica
o Atenció Ciutadana
Arxiu Municipal. Servei de Gestió Documental
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Informàtica i Noves Tecnologies
Serveis econòmics: Intervenció, Tresoreria i Recaptació
Participació Ciutadana
Àrea de Serveis a les Persones
Benestar social i Ciutadania
o Espai Dona
o Mediació i Convivència
o Habitatge
o Acollida
Cultura
o Biblioteca Municipal
Educació i Vila Educadora
Joventut
Policia Municipal
Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Obres, Serveis, Medi Ambient, Patrimoni i Millora de la
qualitat
Medi Ambient
Urbanisme, Projectes i Obres, GIS i Activitats
Serveis Municipals
Organismes autònoms
Institut Municipal d'Esports
Institut de Mitjans de Comunicació
Institut de Promoció Econòmica
Museu del Suro
Pla de Barris

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 37:30
de la gravació.
La senyora Zaragoza presenta la proposta i manifesta que aquestes memòries anuals permeten
fer un seguiment de les actuacions de les àrees i també és un exercici de transparència. Informa
que aquestes memòries estaran penjades a la seu electrònica, a l’apartat de transparència.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.
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5. Aprovació inicial modificació Reglament del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua
Potable de Palafrugell
Núm. exp.: 5/2016 de Ordenances i reglaments

Relació de fets
Vist l’acord del Ple de data 28 de desembre de 2005 pel qual s’aprova el Reglament del servei de
subministrament d’aigua potable de Palafrugell.
Vistes les modificacions operades en el referit Reglament aprovades per acord de Ple de 29
d’agost de 2007, per acord de Ple de 30 de juliol de 2008 i per acord de Ple de 25 de març de
2014.
Atès que s’ha valorat la necessitat de modificar de manera puntual l’actual redactat en relació als
següents aspectos:
‐ Subministraments Comunitats de Propietaris
‐ Tipus de subministraments
‐ Adaptació normativa pobresa energètica
‐ Règim sancionador
Acords
Primer.- Aprovar la modificació inicial del redactat del Reglament del servei de subministrament
d’aigua potable a Palafrugell en relació als següents articles:
CAPÍTOL II
PÒLISSES O CONTRACTES D’ABONAMENT
Article 10 Pluralitat de pòlisses en un immoble
1.- En el cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta, dispositius per a rec de jardins,
etc., caldrà subscriure una pòlissa general d’abonament, independent de les restants de l'immoble,
a nom de la propietat o comunitat de propietaris.
2.- Els immobles en règim de divisió horitzontal estan obligats a contractar una pòlissa pels usos
d’aigua de caràcter comunitari que es puguin realitzar de manera independent a les pòlisses de
les vivendes o locals individuals. La Comunitat de Propietaris serà responsable de donar
compliment a aquesta obligació
3.- A les pòlisses d’abonament general per tot l’immoble, que estiguin vigents a l’entrada en vigor
del present reglament i fins que no es contractin les corresponents pòlisses individuals per
vivenda, local i dependència independent, s’aplicaran tantes quotes de serveis o mínims com
vivendes, locals o dependències susceptibles d’abonament individual se serveixin mitjançant el
subministrament general. En cap cas es podrà sol·licitar una nova pòlissa de caràcter general.
Segon.- Sotmetre l’expedient i el text d’aquesta modificació a informació pública per un termini de
trenta dies hàbils, en el BOP, en el DOGC, en el Tauler d’Edictes i en un diari de difusió provincial,
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en la forma i als efectes previstos per l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de maig.
CAPÍTOL III
CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
Article 20 Classes de subministrament
Els tipus de subministrament venen definits en el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que
aprova el Codi Tècnic de l’Edificació o en la regulació que el substitueixi. A aquests efectes, i
sense perjudici de la seva modificació, en cas de variació d’aquestes normes, es poden descriure
els següents tipus de subministrament.
1r.- El subministrament domèstic consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les necessitats
normals d’una vivenda.
2n.- El subministrament comunitari, que consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les
necessitats dels elements que integren els serveis comuns d’una comunitat.
3r. - El subministrament comercial o assimilable. És l’aplicació de l’aigua a les necessitats de
locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues, clíniques, hotels i indústries,
quan la base de l’aigua no s’estableix una indústria o no intervingui l’aigua de manera predominant
en l’obtenció, transformació o manufacturació d’un producte.
4t.- El subministrament industrial es produeix quan l’aigua intervé com element del procés de
fabricació per incorporació al producte o com determinant del resultat, sense que l’existència d’una
indústria en el local determini per si sola l’aplicació del subministrament industrial.
5è.- El subministrament agrícola és el destinat al rec per a l’obtenció de productes agrícoles,
compreses les explotacions industrials de floricultura, no trobant-se el prestador del Servei obligat
a aquest tipus de subministrament.
6è.- El subministrament per a ús municipal, que es destina als edificis i instal·lacions municipals i
als centres, serveis o dependències que l’Ajuntament determini expressament i que han de
comunicar-se al prestador del servei. L’Ajuntament autoritza a l’entitat subministradora la
instal·lació de comptadors a tots i cadascun dels punts de subministrament afectats.
7è.- Els subministraments per raó de fires, contractes per a una finalitat específica, convenis a tant
alçat i/o subministraments per a abonats sense ànim de lucre que tinguin per activitat un servei
gratuït a la societat general, i tots aquells que es puguin determinar en la corresponent ordenança
fiscal.
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CAPÍTOL VI
FACTURACIÓ, TRIBUTS I CONSUM
Secció Primera
Facturació
Article 43 Mesurament i facturació
1.- El prestador del Servei gestionarà la lectura, la facturació i el cobrament de la taxa del
subministrament d’aigua, de cada abonat, d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada
moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas:
a) Si existís quota del servei, a l'import d'aquesta s'hi afegirà la facturació del consum
corresponent als registres de l'aparell de mesura.
En els subministraments per "aforament", a l'import de la quota de servei s'addicionarà la
facturació corresponent al cabal contractat.
b) Si existís mínim de consum es facturarà en tots els casos i s'addicionarà als excessos
de consum registrats per l'aparell de mesura.
2.- En ambdós casos un empleat del prestador del Servei anotarà en un full de lectura o suport
físic equivalent, els registres del comptador que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.
3.- En cas d’immobles en règim de divisió horitzontal que incompleixin l’article 10.2 d’aquest
Reglament i per tant no disposin d’una pòlissa independent pels usos d’aigua de caràcter
comunitari, les diferències de consum que es mesurin entre la lectura del comptador general i la
suma de lectures dels comptadors divisionaris seran directament imputades en parts iguals a cada
titular dels comptadors divisionaris, sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador que
correspongui.
CAPÍTOL VII
RÈGIM JURÍDIC
Secció Primera
Suspensió del subministrament i rescissió del contracte
Article 52 Procediment de suspensió del subministrament
1.- El prestador del Servei podrà suspendre el subministrament d’aigua als seus abonats per ordre
de l’òrgan competent municipal o prèvia notificació per part del Servei a l’Ajuntament, per
incompliment de les obligacions establertes a l’article 6 i d’acord amb el procediment següent:
A) Prèviament a la suspensió del subministrament , el prestador del Servei haurà de
comunicar a l’abonat per correu certificat, o d’una manera de la qual resti constància,
els incompliments produïts advertint que la falta de compliment en el termini establert
suposarà la suspensió del subministrament . També haurà d’advertir que les persones
que presentin mancança de recursos econòmics s’hauran d’adreçar als Serveis Socials
municipals per tal de ser informades d’ajuts o bonificacions així com per valorar si es
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poden trobar en situacions d’exclusió residencial d’acord amb la normativa reguladora
de les mesures per afrontar la pobresa energètica
B) Una vegada transcorregut el termini sense que l’abonat hagi resolt els
incompliments detectats , el prestador del Servei sol·licitarà per escrit a l’Ajuntament
perquè, prèvia la comprovació dels fets, l’Ajuntament dicti en el termini d’un mes la
resolució procedent autoritzant la suspensió del subministrament. L’Ajuntament no
autoritzarà la suspensió per entre altres motius; risc social, exclusió residencial,
fraccionament de les liquidacions en curs..etc. En tot cas:
b.1- Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna
reclamació o recurs prèvia a la resolució de suspensió, el prestador del Servei no el
podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la reclamació
formulada.
b.2- Si l’interessat interposés recurs contra la resolució de suspensió de
l’Ajuntament, se’l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi o avali
la quantitat que deu, confirmada per la resolució objecte de recurs.
b.3- La suspensió del subministrament d’aigua pel prestador del Servei no podrà
realitzar-se en dia festiu o un altre en què per qualsevol motiu no hi hagi servei
complet administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la tramitació completa
de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d’aquestes
circumstàncies.
B) La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts següents:
- Nom i adreça de l’abonat.
- Nom i adreça de l’abonament
- Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de
subministrament
- Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l’empresa
subministradora en què poden corregir-se les causes que originen el tall.
2.- El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què
hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament. En cas que a
posteriori a la suspensió del subministrament es detectés una situació d’exclusió residencial per
part dels Serveis Socials municipals es restablirà el servei en 24 hores.
3.- Si el prestador del Servei comprova l’existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-les
immediatament, i en donarà compte a l’Ajuntament.
Secció segona
Sancions (Jurísdicció)
Article 58 Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1
- Rentar el vehicle a la via pública amb aigua de xarxa.
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- Per tal de promocionar un ús responsable de l’aigua és convenient fer servir sistemes altenatius
com cisternes de plujanes o la gestió de les aigües grises, i per tant es considera infracció lleu
regar jardins amb aigua de xarxa i que suposin un consum mitjà diari en període estival entre 4
l/m2 i 6 l/m2, sempre que la superfície del jardí superi els 500 m2.
- Per tal de promocionar un ús responsable de l’aigua és convenient que s’adoptin les mesures
necessàries per tal d’evitar haver de reomplir les piscines d’aigua periòdicament i per tant es
considera infracció lleu omplir una piscina amb aigua de xarxa més d’una vegada cada dos anys.
- No haver tingut suficient diligència en l’adopció de les mesures necessàries per evitar la
intromissió o manipulació per part de tercers o ocupants il·legals dels comptadors d’aigua.
- No adoptar les mesures necessàries per restaurar la possessió del subministrament en favor del
seu titular legítim, en cas d’ocupació il·legal de la finca.
- Qualsevol altre incompliment de les obligacions d’aquest reglament que no sigui qualificada com
a greu o molt greu
Article 59 Infraccions greus
Són infraccions greus:
- Realització d’escomeses il·legals, alteració de canonades o alteració de comptadors.
- Qualsevol utilització de l’aigua sense coneixement del prestador del Servei o qualsevol altre
defraudació en el subministrament d’aigua potable.
- L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l’Ajuntament
- Per tal de promocionar un ús responsable de l’aigua és convenient fer servir sistemes altenatius
com cisternes de plujanes o la gestió de les aigües grises, i per tant es considera infracció lleu
regar jardins amb aigua de xarxa i que suposin un consum mitjà diari en període estival superior a
6 l/m2 i sempre que la superfície del jardí superi els 500 m2.
- La reincidència per haver comès, en el termini de dos anys, una actuació sancionada com a lleu
per resolució ferma.
Article 62 Graduació de les sancions
A l’hora de determinar la multa corresponent, la corporació garantirà l’adequació deguda entre la
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es consideraran especialment els
criteris següents:
- De la reiteració o reincidència de l’incompliment.
- De la intensitat del perjudici causat.
- De la utilització de mitjans fraudulents.
- De l’existència d’intencionalitat.
- De la superfície afectada i de l’aigua utilitzada.
En qualsevol cas, es considerarà circumstància atenuant l’adopció, per part de l’infractor, de
mesures immediates, correctores de la infracció.
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En cap cas, la imposició d’una sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable, que el
compliment de les normes infringides, d’acord amb el que estableix l’article 131.2 de la Llei
30/1992, de 26 de noviembre.
En el cas que no concorrin circumstàncies atenuants ni agreujants, s’imposarà la sanció en
l’import corresponent a la seva meitat inferior, excepte en els casos següents en què s’imposaran
les sancions que seguidament es determinen:
- Rentar el vehicle a la via pública amb aigua de xarxa, s’imposarà una sanció de 30 euros.
- Per haver reomplert una piscina amb aigua de xarxa més d’una vegada cada dos anys,
s’imposarà una sanció de 300 euros.
- No haver tingut suficient diligència en l’adopció de les mesures necessàries per evitar la
intromissió o manipulació per part de tercers o ocupants il·legals dels comptadors d’aigua,
s’imposarà una sanció de 400 euros.
- No adoptar les mesures necessàries per restaurar la possessió del subministrament en favor del
seu titular legítim, en cas d’ocupació il·legal de la finca, s’imposarà una sanció de 400 euros.
- Per la realització d’escomeses il·legals, alteració de canonades o alteració de comptadors,
s’imposarà una sanció de 800 euros.
- Per qualsevol utilització de l’aigua sense coneixement del prestador del Servei o qualsevol altre
defraudació en el subministrament d’aigua potable, s’imposarà una sanció de 800 euros.
- L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l’Ajuntament, s’imposarà una sanció
de 500 euros.
Article 70 Autors i altres responsables
Són responsables aquells que hagin comès directament o indirectament el fet infractor, i també
aquells qui hagin impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre’l. També s’entendran
responsables de la infracció aquelles persones que, amb coneixement, resultin beneficiaris dels
seus efectes.
La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.
En cas de confluència de diferents persones amb responsabilitat en la infracció s’entendran tots
ells solidàriament responsables.
CAPÍTOL VIII
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final segona.- Els titulars d’abonaments generals per a tot un immoble, que siguin
susceptibles d’establir els corresponents abonaments individuals per cada vivenda, local o
dependències independent, d’acord amb el que disposen els articles 9 i 10 del present
Reglament, hauran de tramitar davant del prestador del Servei, les corresponents pòlisses
individuals en el termini d’un any, des de que siguin requerits per l’Ajuntament a aquests efectes.
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D’igual manera les Comunitats de Propietaris que no disposin d’una pòlissa independent pels
usos d’aigua de caràcter comunitari hauran de procedir a contractar davant el prestador del Servei
, la corresponent pòlissa individual en el termini d’un any des que siguin requerits per primera
vegada per l’Ajuntament a aquests efectes. Durant aquest termini les diferències de consum que
es mesurin entre la lectura del comptador general i la suma de lectures dels comptadors
divisionaris es facturaran a nom de la Comunitat . Una vegada exhaurit el termini d’un any des del
primer requeriment sense haver contractat la pòlissa individual s’aplicarà el previst a l’article 43.3
d’aquest Reglament, sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador per haver desatès el
requeriment municipal. Si una vegada efectuat el primer requeriment aquest fos desatès els
posteriors requeriments no precisaran del termini d’un any pel seu compliment.
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 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Així mateix
s’haurà de publicar anunci d’exposició en un diari dels de major difusió de la província.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut 39:22
de la gravació.
El senyor Rangel exposa que aquesta proposta s’ha tractat a la reunió de la comissió redactora
constituïda per aquesta finalitat, en la reunió del passat dia 24 de maig. Aquesta modificació
respon a unes necessitats bàsicament relacionades amb les comunitats de propietaris, la pobresa
energètica i les sancions en situacions d’ocupació de vivendes.
El senyor Girbal només intervé per manifestar la seva queixa en el sentit que pensa que el Ple
hauria de ser més dinàmic i que la gent s’avorreix amb els aspectes tècnics, referint-se a la forma
com ha presentat la proposta el senyor Rangel.
El senyor Palahí intervé a continuació manifestant que aquesta modificació té aspectes positiu i
d’altres molt negatius, per exemple el tema de la pobresa energètica i el responsable en relació al
propietari de l’edifici. De totes maneres li sembla injust que un ciutadà hagi de pagar una quota
diferent en funció de quin sistema fa servir la Comunitat per els usos comunitaris. Exposa que hi
ha comunitats de propietaris que no paguen els rebuts i si es talla l’aigua a la comunitat es talla a
tots els veïns i no només a la pròpia comunitat per usos comuns.
Informa que el seu grup estaria a favor d’evitar que es pugui fer un frau, abans d’haver de
sancionar. Posa per exemple el fet que moltes piscines s’omplen sense passar per comptador i
manifesta que es podrien buscar fórmules per evitar aquest frau.
Finalment proposa que es deixi el tema sobre la taula i que el grup d’Esquerra presentarà una
proposta.
El senyor alcalde demana que facin arribar aquestes propostes i que durant el període
d’informació pública es millori el redactat, també proposa que es faci una reunió amb els regidors i
els tècnics per treballar conjuntament en les millores que proposa Esquerra Republicana de
Catalunya.
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Finalment el senyor Rangel manifesta que convocarà una reunió amb els regidors de tots els
grups municipals però demana mantenir la proposta d’aprovació inicial i discutir aquests temes de
cares a l’aprovació definitiva.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor
Genover (Entesa), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i
Tauste (ERC), total vint vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: El senyor Girbal (C’s), total una abstenció.

6. Modificació Ordenances Fiscals números 15 i 22
Núm. exp.: 7/2016 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.
Vistes les modificacions que es proposen a l’actual redactat de les Ordenances Fiscals que són
les següents:
1. Article 4t de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes pel servei d’escorxador, en virtut
del conveni de col·laboració aprovat per Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2012
entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de carnissers i tractants de bestiar del Baix
Empordà pel qual l’Ajuntament es compromet a tramitar una modificació de les ordenances
fiscals per la taxa del servei d’escorxador amb efectes d’1 de juliol de 2016 amb un
increment de la tarifa del 5%.
2. S’introdueix un nou punt a l’article 6è de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local on s’afegeix un nou punt
per la utilització
Vist l’informe emes per l’interventor acctal en data 20 de maig de 2016.
Acords
Primer.- Aprovar provisionalment les següents modificacions de l’Ordenança Fiscal reguladora de
les taxes pel servei d’escorxador i de la taxa per utilització privativa i aprofitament del domini
públic local:
Ordenança Fiscal reguladora de les taxes pel servei d’escorxador:
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Modificació article 4t. quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
SERVEI D'ESCORXADOR
euros
1. Oví, per kg
0,7285
2. Boví, per kg
0,3543
3. Porcí, per kg
0,4724
4. Cabrit, per canal
7,3244
5. Cavalls, per kg
0,3543
6. Garrins, per canal
14,4124
7. Truges, per kg
0,5906
Les despeses extres en concepte de propà es repercutiran íntegrament als seus usuaris
Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local
Incorporació del punt 2.6 a l’epígraf 7 de l’article 6 que queda redactat com segueix:
La resta d’utilitzacions d’immobles municipals amb contraprestació econòmica sempre que es
realitzi per part d’associacions inscrites en el registre municipal o col·lectius amb informe favorable
de l’àrea municipal relacionada tributaran a una tarifa de 5€/hora
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.
Tercer.- En cas de no produir-se reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial de la Província els
acords 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 57:25
de la gravació.
El senyor alcalde informa de la proposta de modificació de les dues ordenances fiscals.
El senyor Piferrer manifesta que el seu grup votarà a favor tot i que es poden donar situacions
contradictòries amb la nova taxa reduïda per les associacions. Creu que caldria mantenir el debat
viu i estar alerta dels casos concrets que es donen amb motiu de l’aplicació d’aquesta ordenança.
Contesta el senyor alcalde dient que en el Ple del mes d’octubre, quan s’aprovin les ordenances
fiscals pel proper exercici es pot revisar aquest tema.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i Palacios
(PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor Genover
(Entesa), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste
(ERC), i el senyor Girbal (C’s) total vint vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: El senyor Vencells (PSC), total una abstenció.

7. Modificació pressupostària consistent en suplement de crèdit i crèdit extraordinari a
càrrec de baixes per anul·lació del pressupost d'inversions
Núm. exp.: 16/2016 de Modificacions de crèdit

Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació pressupostària
consistent en crèdits extraordinaris mitjançant baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de maig de 2016.
Acords
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària, consistent en crèdits extraordinaris
mitjançant baixes per anul·lació, que s’indica a continuació:
Suplement de crèdit

Org. Fun. Eco.
11
11

9200 63200
9200 63201

21
21

1500 61905
1510 64000

Descripció
Obres rehab. I millora immobles
corporacio
Obres reformes can bech
Millores urbanes - pla de qualitat
urbana
Planols i projectes tecnics
Total

Crèdits
inicials

Suplement

50.723,65 35.000,00
114.536,83 65.000,00

Crèdit
total
85.723,65
179.536,83

414.097,05 30.000,00 444.097,05
230.353,76 30.000,00 260.353,76
160.000,00

Crèdit extraordinari

Org. Fun. Eco.
42

Descripció
Millora grup extinció
3330 63300 Museu del Suro
TOTAL

incendis

Crèdits
inicials

Suplement

Crèdit
total

0,00

11.067,00
11.067,00

11.067,00

Fons de finançament: baixes per anul·lació
Crèdits
Org. Fun. Eco. Descripció
inicials
Baixa
20
2310 61908 Obra millora urbana carrer carrilet 839.141,28 44.469,28

Crèdit
total
794.672,00
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21
21
21
21
21
71

Execucio obres recollida aigues
1500 61943 sector fanga
1500 61944 Arrenjament carrer baix camp
Memoria
arrenjament
cami
peatonal acces aigua xelida
1500 61945 tamariu
Memoria
millores
jardineria
1640 61900 capella i part laica cementiri
1640 61901 Millores accessos cementiri llofriu
Inversio
sanejament
mestre
1610 61902 sagrera

87.987,71
21.678,64

34.419,03
12.589,69

53.568,68
9.088,95

45.711,29

31.324,09

14.387,20

17.405,34
25.000,00

9.957,69
5.652,10

7.447,65
19.347,90

36.988,40

32.655,12 4.333,28
171.067,00

Segon.- Modificar la destinació dels següents recursos de caràcter afectat a les inversions:
Situació inicial
Préstec
2013

Descripció

Venda
Sancions
Préstec
patrimoni urbanístiques 2015

Ingressos
ppsh

Obra millora urbana carrer carrilet 44.469,28
Execucio obres recollida aigues
sector fanga
34.419,03
Arrenjament carrer baix camp
Memoria
arrenjament
cami
peatonal acces aigua xelida
tamariu
Memoria
millores
jardineria
capella i part laica cementiri

12.589,69
31.324,09
9.957,69

Millores accessos cementiri llofriu
Inversio
sanejament
mestre
sagrera
Total crèdit

5.652,10
32.655,12
44.469,28 34.419,03 12.589,69

46.933,88 32.655,12

Situació final:
Préstec
2013

Venda
Sancions
Préstec
patrimoni urbanístiques 2015

Obres rehab. I millora immobles
corporacio
35.000,00
Obres reformes can bech
32.344,88
Millores urbanes - pla de
qualitat urbana
9.469,28
Planols i projectes tecnics
Millora grup extinció incendis
Museu del Suro
2.074,15
44.469,28 34.419,03

Ingressos
ppsh
32.655,12

12.589,69

12.589,69

7.941,03
30.000,00
8.992,85
46.933,88 32.655,12
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Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, publicar el
present acord en el Butlletí Oficial de la Província, per un termini de quinze dies hàbils, durant els
quals s’admetran reclamacions i suggeriments davant el Ple, el qual disposarà d’un mes per
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivament
aprovat.
Quart.- Donar trasllat, segons l’establert a l’article 29.2 del Reial Decret 1463/2007, del present
acord a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri
d’Economia i Hisenda

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:00:00 de la gravació.
El senyor alcalde presenta la proposta manifestant que són obres amb sobrant en la seva
execució i aquests diners sobrants es deriven a altres obres pendents d’execució.
El senyor Girbal informa que el seu grup, per coherència, s’abstindrà, atès que és el govern qui
marca les prioritats i n’és el responsable.
El senyor Piferrer demana que es pugui debatre a què es destinen aquests sobrants, però tot i
això hi votaran a favor.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria la proposta, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor
Genover (Entesa), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i
Tauste (ERC), total vint vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: El senyor Girbal (C’s), total una abstenció.

8. Modificació pressupostària consistent en suplement de crèdit i crèdit extraordinari a
càrrec de baixes per anul·lació del pressupost de despeses corrents de l'Ajuntament
Núm. exp.: 15/2016 de Modificacions de crèdit

Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació pressupostària
consistent en suplement de crèdits i crèdit extraordinari mitjançant baixes per anul·lació.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de maig de 2016
Acords
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària consistent en suplement de crèdits i
crèdit extraordinari mitjançant baixes per anul·lació, tal com s’indica a continuació:
Suplement de crèdits
Org.
10
32
41

Pro.
9240
3120
3300

Eco.
48901
22615
48903

Org. Pro.

Eco.

52
41

Descripció
Subvencions entitats vila
Vigilancia platges
Subvencions entitats culturals
Total suplement
Crèdits extraordinari

Descripció
Serveis externs Benestar
2310 22710 Social
Subvenció
adquisició
3300 78000 vehicle Cofena
Total crèdit extraordinari

Inicial
4.220,00
117.500,00
11.300,00
133.020,00

Modificació
1.000,00
12.000,00
4.530,00
17.530,00

Total
5.220,00
129.500,00
15.830,00
150.550,00

Inicial

Modificació

Total

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00
0,00

3.000,00
18.000,00

3.000,00
18.000,00

Fons de finançament: Baixes per anul·lació

Org.
11
12
21
41
42
47
52
81

Pro.
9200
0110
1510
3300
3330

Eco.
16000
31100
16000
16000
16000

Descripció
Seguretat social serveis generals
Despeses formalització préstec
Seguretat social area d'urbanisme
Seguretat social area cultura
Seguretat social museu
Seguretat social personal arxiu
3322 16000 municipal
2310 16000 Seguretat social benestar social
1300 16000 Seguretat social policia local
Total

Crèdits totals
consignats
219.944,78
4.000,00
161.500,00
30.105,00
52.722,00

Reducció
9.312,10
3.000,00
2.787,22
5.149,66
3.076,64

Total
210.632,68
1.000,00
158.712,78
24.955,34
49.645,36

31.232,00
183.156,00
612.235,00
1.294.894,78

3.076,64
3.076,64
6.051,10
35.530,00

28.155,36
180.079,36
606.183,90
1.259.364,78

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 Refòs 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.
Tercer.- Donar trasllat, segons l’establert a l’article 29.2 del Reial Decret 1463/2007, del present
acord a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri
d’Economia i Hisenda

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
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Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:03:40 de la gravació.
El senyor alcalde presenta la proposta informant que es dóna més cobertura al servei de vigilància
a les platges per part de la Policia Local i es dota la partida de subvencions a entitats de la vila,
per tal de donar una subvenció extraordinària a la Coral Nit de Juny per pagar el bitllet d’avió per
tornar de Brusel.les, arrel dels atemptats a aquesta ciutat.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria la proposta, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor
Genover (Entesa), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i
Tauste (ERC), total vint vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: El senyor Girbal (C’s), total una abstenció.

9. Modificació pressupostària de suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec del
romanent de tresoreria en aplicació del superàvit d'estabilitat pressupostària 2015
Núm. exp.: 14/2016 de Modificacions de crèdit

Relació de fets
Vista la memòria de la Regidoria d’Hisenda en la que es proposa una modificació pressupostària
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria en aplicació al
superàvit d’estabilitat pressupostària 2015.
Vist l’informe d’Intervenció de data 20 de maig de 2016.
Acords
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació pressupostària, consistent en suplement de crèdit i
crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria en aplicació al superàvit d’estabilitat
pressupostària 2015, que s’indica a continuació:
Suplement de crèdit
Org. Fun. Eco.

Suplement

12

570.000,00 2.220.000,00

21

Crèdits
Descripció
inicials
Amortització préstecs a
0110 91300 mig i llarg termini
1.650.000,00
Millora
xarxa
1610 62300 subministrament aigua
145.732,52
Total

Crèdit total

255.641,66 401.374,18
825.641,66

Crèdit extraordinari
Org. Fun. Eco.

Descripció

Crèdits

Suple-

Crèdit total
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21

1532 61913

21

3360 63200

21

1610 62301

21

1650 61904

Inversions
financerament
sostenibles Passeig Llafranc
Rehabilitació immoble Llar
Infants Sta.Teresa
Canvi
canonada
aigua
Garcia Lorca
Obres reposició enllumenat
públic fase XI
TOTAL

inicials

ment

0,00

458.596,98 458.596,98

0,00

40.000,00

0,00

106.000,00 106.000,00

0,00

82.484,00 82.484,00
687.080,98

40.000,00

Fons de finançament: romanent tresoreria
Concepte

Descripció

83000

Romanent
despeses generals

Previsions Suplement
Previsions
inicials
total
tresoreria 690.788,56 1.512.722,64 2.203.511,20
1.512.722,64

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.
Tercer.- Donar trasllat, segons l’establert a l’article 29.2 del Reial Decret 1463/2007, del present
acord a la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri
d’Economia i Hisenda.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:06:52 de la gravació.
El senyor alcalde presenta la proposta de modificació pressupostària de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria en aplicació del superàvit d’estabilitat
pressupostària.
El senyor Girbal informa que s’abstindrà i manifesta que una vegada més es fa palesa la
improvisació de l’equip de govern a l’hora d’elaborar els pressupostos.
El senyor alcalde respon al senyor Girbal dient que quan es fa el pressupost no es pot pensar en
l’estalvi de l’any en curs i que ara s’està disposant del superàvit de l’any 2015.
Manifesta també que únicament hi ha una partida de 135.000 euros que va a despesa corrent i
que pot suposar un canvi respecte a les previsions inicials.
Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 31/05/2016

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

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

10. Correcció error material expedient Modificació de crèdit IPEP

Núm. exp.: 17/2016 de Correcció error material expedient Modificació de crèdit IPEP

Vist l’expedient de modificació pressupostària consistent en suplement de crèdits mitjançant el
romanent de Tresoreria d l’Institut de Promoció Econòmica
Atès que es comprova que s’ha produït un error material en la transcripción del codi corresponent
a una de les aplicacions incloses a l’expedient
Acords
Corregir l’error material en el següent sentit:
On diu 32.4310.22608 Despeses activitats Flors i Violes
Ha de dir 32.4300.22610 Despeses activitats Flors i Violes.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:14:05 de la gravació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
11. Expropiació de la finca situada al carrer del Port Pelegrí número 28, a Calella de
Palafrugell, terme municipal de Palafrugell. Relació de propietaris, béns i drets afectats.
Aprovació inicial.
Núm. exp.: 1/2016 de Expropiacions

Relació de fets
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Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 853/16, de data 13 de maig de 2016, el senyor
alcalde va resoldre que es formulés la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expropiació
de la finca situada al carrer del Port Pelegrí número 28 amb façana també al carrer de la Vinya
Vella número 15, a Calella de Palafrugell, classificada com a sòl urbà i qualificada, part, com a
(SV3) Sistema d’espais lliures verds – Sistema de places i jardins i, part, com a (SX4) Sistema
viari xarxa de carrers de prioritat invertida, traslladant aquesta relació, un cop efectuada, al Ple de
l’Ajuntament per a la seva aprovació.
Atès que d’acord amb el contingut de la documentació que consta a l’expedient, els terrenys
objecte d’expropiació consisteixen en la totalitat de la finca registral número 5276, inscrita en el
Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 1401, llibre 156, foli 98, inscripció 2ª, de data 29 de
setembre de 1954, a nom del senyor Esteban Parals Massot i de la senyora Rosa Parals Massot,
per meitats i en proindivís, a títol d’adjudicació, segons escriptura atorgada a Palafrugell el dia 14
de juny de 1954 davant del notari Gonzalo Alvarez.
Atès que per tractar-se d’una expropiació per motius urbanístics, l’aprovació del POUM ja porta
implícita la declaració d’utilitat publica del fi a què s’ha d’afectar l’objecte expropiat i la necessitat
d’ocupació, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 del Decret Legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Fonaments de dret
Atès el contingut de l’article 112 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual es va aprovar
el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, del
22 de febrer, de l’article 212 del Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, i de l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, del 20 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei del sòl.
Atès el contingut de l’article 86.2 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, en relació al contingut de l’article 212.3 del Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès l’informe emès per l’assessora jurídica municipal en data 23 de maig de 2016.
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 24 de maig de 2016.
Atès el que disposa 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
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient d’expropiació de la finca situada al carrer del Port Pelegrí
número 28 amb façana també al carrer de la Vinya Vella número 15, a Calella de Palafrugell, que
es correspon amb la finca registral número 5276, propietat del senyor Esteban Parals Massot i de
la senyora Rosa Parals Massot.
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Segon.- Així mateix, aprovar inicialment la següent relació concreta de propietaris, béns i drets
afectats per l’expropiació de la finca qualificada, part, com a (SV3) Sistema d’espais lliures verds –
Sistema de places i jardins i, part, com a (SX4) Sistema viari xarxa de carrers de prioritat invertida,
situada al carrer del Port Pelegrí número 28 amb façana també al carrer de la Vinya Vella número
15, a Calella de Palafrugell.
a)
Propietari:
Esteban Parals Massot
Bé expropiat:
Ple domini d’una meitat indivisa de la següent finca:
“ URBANA: Trozo de terreno yermo, que mide de ancho ocho metros, cincuenta centímetros y de
largo treinta metros, ochenta centímetros, componentes la superficie de doscientos sesenta y un
metros, ochenta decímetros cuadrados, sito en territorio Calella, del término de Palafrugell y
LINDA: al Este, con herederos de Magin Ferigola; al Sur y al Oeste, con resto de mayor finca de
Catalina Mascort Deagostini; y al Norte, con camino . “
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 1401, llibre 156, foli 98,
inscripció 2ª, de data 29 de setembre de 1954.
Càrregues i drets:
Lliure de càrregues i gravamens.
Referència cadastral:
5177107EG1357N0001FE
b)
Propietari:
Rosa Parals Massot
Bé expropiat:
Ple domini d’una meitat indivisa de la següent finca:
“ URBANA: Trozo de terreno yermo, que mide de ancho ocho metros, cincuenta centímetros y de
largo treinta metros, ochenta centímetros, componentes la superficie de doscientos sesenta y un
metros, ochenta decímetros cuadrados, sito en territorio Calella, del término de Palafrugell y
LINDA: al Este, con herederos de Magin Ferigola; al Sur y al Oeste, con resto de mayor finca de
Catalina Mascort Deagostini; y al Norte, con camino . “
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Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 1401, llibre 156, foli 98,
inscripció 2ª, de data 29 de setembre de 1954.
Càrregues i drets:
Lliure de càrregues i gravamens.
Referència cadastral:
5177107EG1357N0001FE
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris afectats, fent pública l’esmentada relació de
propietaris, béns i drets, penjant-la al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i publicant-la al Butlletí
Oficial de la Província, perquè dins el termini de vint dies les persones interessades puguin
formular al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o sobre la relació de propietaris, béns i
drets afectats, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la Llei d’Expropiació
Forçosa i l’article 212 del Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme.
Quart.- Declarar que si dintre del termini concedit no es formulen al·legacions, es portarà
l’esmentada relació de propietaris, béns i drets afectats a la propera sessió plenària per a la seva
aprovació definitiva, continuant-se el procediment d’expropiació.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:15:07 de la gravació.
El senyor Rangel intervé manifestant que es tracta d’una finca que està dins del sector que el
planejament de l’any 1983 va qualificar com a aparcament i els veïns han dut a terme la
urbanització d’un sector.
Cal veure com responen els propietaris en relació a l’inici de l’expedient d’expropiació. Aquesta
actuació prové d’un conveni amb els propietaris del sector i cal assegurar que l’altra part complirà
amb la urbanització.
El senyor Palahí intervé manifestant que al seu grup els hi sembla bé, sempre que els terrenys
que es cedeixin a la comunitat veïna serveixin per treure cotxes del carrer, si aquests terrenys són
utilitzats per altres usos, no hi estan d’acord.
El senyor Rangel exposa la seva conformitat i informa que en els documents corresponents
s’establirà que es destina a aparcament i no a altres usos.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor
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Genover (Entesa), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i
Tauste (ERC), total vint vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: El senyor Girbal (C’s), total una abstenció.

12. Recurs de reposició interposat per la societat Moloos, SA contra l'acord del Ple de
l'Ajuntament pren en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016. Desestimació.
Núm. exp.: 1/2016 de Reparcel·lacions

Relació de fets
Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Antoni Pascual Güell, en representació de la
societat Moloos, SA, amb data d’entrada 12 de maig de 2016 i número de registre 6868, contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament pres en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016 que va acordar
aprovar definitivament la Modificació del Projecte de reparcel·lació del Sector PMU-4.8 A/B carrer
Chopitea-Avinguda d’Antoni J. Rovira, a Calella de Palafrugell.
Atès que la part recurrent en el seu escrit manifesta, en síntesi, que en relació al compte de
liquidació provisional que consta a l’expedient de modificació del projecte no es pot arribar a
entendre d’on resulta la quantitat indicada a la columna de diferència de valors en euros; que a la
columna d’indemnitzacions a favor no hi consta cap quantitat per a indemnitzar a la mercantil ara
recurrent i finalment que es reordeni la ubicació de l’edificació a efectes de que quedi una espai
important lliure d’edificacions, per la qual cosa demana que s’estimin les al·legacions formulades.
Atès que el contingut del recurs de reposició presentat és una reiteració de les al·legacions ja
efectuades a l’escrit presentat per la societat ara recurrent durant el període d’informació pública
de la tramitació de l’expedient de Modificació del Projecte de reparcel·lació del Sector PMU-4.8
A/B carrer Chopitea-Avinguda d’Antoni J. Rovira, a Calella de Palafrugell, i que ja foren
desestimades mitjançant l’acord ara recorregut.
Atès que la Modificació del Projecte de reparcel·lació del sector PMU-4.8 A/B Carrer ChopiteaAvinguda d’Antoni J. Rovira, a Calella de Palafrugell té un objecte clar i determinat, tal i com
consta en la memòria del mateix, i que parteix d’un projecte de reparcel·lació aprovat
definitivament per acord de Ple en data 27 de gener de 2010 i de les operacions jurídiques
complementàries que s’han anat aprovant amb posterioritat i en que tant la finca de resultat
atribuïda a l’empresa Moloos, SA, com la resta de finques resultants, consten inscrites en el
Registre de la Propietat.
Atès que, tal i com s’argumentava en l’informe emès per a resoldre les al·legacions que s’hi
formulaven no poden ser tampoc valorats continguts que no són propis d’un document de gestió
urbanística, sense perjudici que en el projecte d’urbanització es puguin incloure actuacions
concretes que garanteixin l’accés a la finca i/o refer tanques afectades.
Atès que les al·legacions formulades per la part recurrent no aporten cap nova dada en relació als
fets que varen servir de base per dictar l’acord ara recorregut, ni en desvirtuen els seus
fonaments.
Atès el contingut de l’informe emès per la Comissió informativa d’Urbanisme, Pla de Barris, Obres
Públiques, Serveis Municipals i Medi Ambient en data 24 de maig de 2016.
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Fonaments de dret
Atès el que disposa 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
Desestimar el recurs de reposició interposat per la societat Moloos, SA contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament pres en sessió celebrada el dia 29 de març de 2016, que va acordar aprovar
definitivament la Modificació del Projecte de reparcel·lació del Sector PMU-4.8 A/B carrer
Chopitea-Avinguda d’Antoni J. Rovira, a Calella de Palafrugell.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:20:05 de la gravació.
El senyor Rangel informa als presents que es tracta de la reparcel.lació d’un sector discontinu a
Calella i que un dels propietaris ho ha impugnat. Aquest propietari demana que s’incloguin unes
noves despeses d’indemnització i que la localització dels edificis amb aprofitament sigui diferent.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor
Genover (Entesa), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí i les senyores Massaguer i
Tauste (ERC), total vint vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: El senyor Girbal (C’s), total una abstenció.
A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES.
13. Pròrroga, per a l'any 2016, del Pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones del
municipi de Palafrugell
Núm. exp.: 5/2016 de Memòries municipals i Projectes

Relació de fets
L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell proposa la pròrroga del Pla d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones del municipi de Palafrugell, que es va aprovar en el Ple
municipal el dia 23 de desembre de 2013, per als anys 2013, 2104 i 2015.
L’objectiu del Pla és que sigui un instrument per impulsar les polítiques d’igualtat i que contribueixi
a l’eradicació de les desigualtats produïdes per raó de gènere.
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Acords
Primer.- Aprovar la pròrroga, per a l’any 2016, del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones
del municipi de Palafrugell.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:23:18 de la gravació.
La senyora Mauri informa que hi ha una comissió de seguiment del Pla d’Igualtat d’oportunitats
entre homes i dones del municipi, que considera que aquesta Pla és totalment vigent i per això
demana una pròrroga d’un any per poder fer una revisió i impulsar la redacció d’un nou Pla.
El senyor Piferrer manifestà que constantment es fan pròrrogues de plans i de contractes i
considera que s’haurien de fer nous plans i nous contractes quan s’acaben i no noves pròrrogues.
La senyora Mauri contesta que el Pla és vigent i satisfactori per això no se n’ha fet un de nou, i a
més a més això està previst a la normativa.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor
Genover (Entesa), i el senyor Girbal (C’s), total catorze 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.
A.4) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
14. Mocions
14.1 Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Relació de fets
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L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de desemparament
en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies
que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de
manca d’ingressos suficients per arribar al final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que
afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la
seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des de l’inici
de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i l’emergència
habitacional. Mesures que, gràcies a la proximitat i a la immediatesa, han servit de mur de
contenció per pal.liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions com
l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als
governs per tal de que donin desposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per
no tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de
trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es
faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la
desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l’objectiu que es
fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en
situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població catalana,
l’única desposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la
legislatura, la judicialització de conflicte públics.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul.lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al.legant que s’enveïen competències
estats en matèria de regim energètic.
Ara, la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencials i de
pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu era
donar desposta a les situacions de vulnerabilitat en què es troben les persones més afectades per
la crisi econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens política i social, era un bon instrument que ha permès donar
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall en
els subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del govern
central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
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Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local ia la Nostra ciutadania més desfavorida, el passat 3
de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa
legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge
digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes
pràctics la resolució del Tribunal Constitucional”. Es va acordar l’elaboració d’una nova llei
d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar desposta amb
mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de
desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes
als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives,
ajudant a la gent perquè servir als postres ciutadans i especialment als més vulnerables, és la
Nostra raó de ser.
Acords
Primer. Expressar el total rebuig a l’actuació del Goverm espanyol promovent recursos contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon. Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol que
malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors i de les persones que es troben en situación de desemparament.
Tercer. Donar suport a l’acord de la cimera entre el govern, Parlament i entitats municipalistes i
socials d’elaborar rápidamente una normativa que integri diferents mesures i que permeti
recuperar eines d’actuació en aquesta metèria per part de les administracions locals i de la
Generalitat.
Quart. Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè. Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions
conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat,
continúeme donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè. Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la generalitat, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), al síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i
Usuaris, al Govern Espanyol i a la Unió europea.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:57:58 de la gravació.
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El senyor alcalde informa que el senyor Girbal s’adhereix a la moció i per tant aquesta tindrà
caràcter institucional.
A continuació la senyora Mauri llegeix la moció.
El senyor Piferrer es felicita perquè la moció es voti unànimement i agraeix a Ciutadans que s’hi
hagi adherit.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la moció de rebuig als atacs del govern espanyol
contra la Llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica.
14.2 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per a incloure el nom
de Muriel Casals a la llista de denominacions a tenir en compte al nomenclàtor de
Palafrugell
Relació de fets
La senyora Muriel Casals i Couturier va morir el passat 14 de febrer a l’edat de 70 anys, després
de patir un accident a la ciutat de Barcelona que va commocionar tot el país. Reconeguda activista
social i cultural, va ser una de les màximes defensores del catalanisme dels últims trenta anys.
Durant la dictadura franquista va mostrar el seu compromís polític en la defensa de la democràcia
i el país, militant al PSUC des del 1967, tot i que al final de la seva vida no militava en cap partit.
Va ser membre de la junta de l’Ateneu Barcelonès, i és coneguda per haver estat la presidenta
d’Òmnium Cultural, entitat que amb el lema “llengua, cultura, país” ha treballat per la defensa de la
identitat i la llibertat de Catalunya. Sota la seva presidència es va produir la primera gran
manifestació sobiranista el 2010 que, en motiu de la sentència aprovada pel Tribunal
Constitucional que retallava l’Estatut aprovat pel poble de Catalunya, va reunir centenars de milers
de persones al centre de Barcelona. D’actitud tranquil·la però ferma, els seus actes, junt amb els
de molta altra gent, van portar a l’inici del procés independentista, convertint-se en una de les
líders d’un dels moviments cívics de més impacte en la història de Catalunya i Europa. La seva
contribució política i cultural al nostre país és immensa. Muriel Casals és una de les dones que
més ha influït a la nostra història recent, per la qual cosa cal considerar el seu nom per a que sigui
incorporat, en un futur, al nomenclàtor local. Una consideració que serveixi, per sí mateixa, de
modest homenatge del poble de Palafrugell i de tots els seus vilatans a la seva figura i a tot el que
representa.
Acords
El Ple de l'Ajuntament de Palafrugell fa arribar a la comissió nomenclàtor la proposta que tinguin
en compte el nom de Muriel Casals en el moment de posar el nom d'un carrer, sempre que
aquesta comissió ho cregui adient i després de complir tots els requisits establert en el reglament
de l'esmentada comissió.
Esmenes:
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No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:33:00 de la gravació.
La senyora Zaragoza mostra el seu acord per fer arribar aquesta proposta a la Comissió del
Nomenclàtor i es compromet a passar aquest punt a la propera reunió que es faci.
A continuació el senyor Tané llegeix la moció.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la moció per incloure el nom de Muriel Casals a la llista
de denominacions a tenir en compte en el nomenclàtor de Palafrugell.
14.3 Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè l'empresa
funerària ofereixi un servei bàsic d'enterrament
L'ajuntament de Palafrugell té una ordenança de serveis funeraris on ens descriu com un servei
públic de titularitat municipal compatible amb la prestació de serveis de la mateixa naturalesa per
part del sector privat. En el preàmbul de l'ordenança s'informa de les diferents normatives de rang
superior que regulen en sector per tal d'evitar el servei en règim de monopoli. Malgrat l'ordenança
parli de « les empreses que vulguin exercir les seves activitats al municipi» en plural, el cert és
que aquest servei sols el dóna una empresa en una situació de monopoli encobert.
En l'articulat de l'ordenança descriu els drets dels usuaris dels serveis funeraris però no té cap
regulació sobre les tarifes, excloent un punt on es detalla (punt E de l'article 14) «Gratuïtat o
reducció de tarifes del servei envers aquelles persones que determini prèviament l’Ajuntament, per
manca o insuficiència de mitjans econòmics, o quan així ho disposi l’autoritat judicial»
En el capítol 4 on es recull la normativa sobre tarifes, especifica que «Les tarifes o els preus dels
serveis funeraris de titularitat privada seran fixats per les mateixes empreses autoritzades.
Aquestes empreses hauran de dipositar a l’Ajuntament, a efectes informatius, informació
actualitzada sobre prestacions i preus a aplicar, un mes abans que aquests últims o llurs
modificacions hagin d’entrar en vigor» i en els seus articles 18 i 19 es torna a detallar aquells
casos de beneficiaris del servei gratuït.
En cap dels punts de l'ordenança trobem especificat la prestació d'un servei d'enterrament «bàsic»
que permetés tenir preus justos i una cerimònia digna.
Acords
Instar a l'alcalde establir converses amb l'empresa prestatària del serveis funeraris de Palafrugell
per tal d'oferir un servei bàsic d'enterrament a la nostra vila.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 31/05/2016

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:37:49 de la gravació.
El senyor alcalde proposta al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que
s’incorporin a les converser amb Memora, perquè l’empresa certifica que té un servei bàsic de
1.600 euros IVA no inclòs, al que cal sumar el preu de l’Ajuntament sobre el nínxol, que
actualment és de 790 euros.
El senyor Piferrer accepta la proposta del senyor Alcalde i deixa sobre la taula la moció que han
presentat.
15. Informes
No n’hi ha hagut.
16.Precs i preguntes
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1:47:35 de la gravació.
- El senyor Tané fa una pregunta en relació a Els Pastorets, demana si es farà alguna cosa de
cares al Nadal de 2016 i si s’han mantingut converses perquè hi hagi pastorets aquest any.
Contesta la senyora Frigola dient que estan en converses perquè es puguin fer pastorets l’any
2017, però aquest any serà és impossible.
- El senyor Palahí en relació a la pregunta que va fer en el Ple passat sobre el contracte del
Museu del Suro, agraeix que se li hagi donat la resposta amb antel.lació, no obstant diu que s’ha
mirat el contracte i que considera que és car. El contracte té visites mensuals, semestrals i anuals
i si s’apliquen les hores que hi consten surt que hi ha un operari treballant una mitjana de dos dies
al mes. Es posa de manifesta també que l’empresa està facturant petites reparacions que haurien
d’incloure dins el manteniment.
Pensa que hauria estat més oportú estar amatents al servei durant l’any passat i que per comptes
de prorrogar s’hauria d’haver analitzat profundament quines feines fan.
- El senyor Lladó pregunta pel calendari de Barraques i concretament pel concert que realitzarà
una empresa privada en el recinte.
La senyora Baserba manifesta que no és un concert privat sinó que és un acte dins de la Festa
Major. S’ha fet un contracte amb una empresa perquè organitzés el concert a canvi de cobrar la
recaptació de la taquilla fins a cobrir les despeses i després el 50% dels beneficis seran per
l’Ajuntament.
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- El senyor Jonama manifesta que està content de les reunions de seguiment del contracte de
recollida de residus, tot i això vol posar de manifest certs desajustos del servei, en el sentit que el
servei de recollida porta a porta ha ocasionat algunes qüestions que vol expressar:
. Com es farà la distribució dels contenidors a les zones properes?
. Com es farà la recollida porta a porta quan la gent està de segona
. Els dies de ventada com s’asseguren els bujols perquè no volin pel carrer?
. S’ha de donar més informació ciutadana a l’hora de recollir els bujols i s’han de fer campanyes
informatives pel centre del poble.
El senyor alcalde manifesta que vol agrair als ciutadans la seva col.laboració per implantar un
sistema nou. Informa que el porta a porta comercial està funcionament correctament, i pel servei
de recollida porta a porta domèstic es poden estudiar noves accions informatives i comunicatives.
El senyor Rangel manifesta que en la propera comissió es facilitaran les dades en relació a la
ubicació dels contenidors, i també informa que a la gent de segona residència caldrà trucar-los o
buscar-los els caps de setmana. Finalment i en relació al tema de la tramuntana manifesta que
s’haurà d’analitzar i buscar una solució.
- El senyor Jonama formula tres noves preguntes, la primera en relació a si existeix algun criteri
pel fet que hi hagi alguns arbres que tenen espuma a la seva base i d’altres no. També en relació
al cens d’animals manifesta que cal que es facin campanyes perquè els propietaris posin el xip als
animals de companyia. Finalment demana que s’habilitin punts per passejar amb els gossos
deslligats.
El senyor alcalde informa que s’estan buscant ubicacions per alliberar els animals.
El senyor Rangel contesta en relació als trinxants de goma dels arbres, informa que és per
mantenir la humitat de la base. Manifesta que es tracta de deixar espais dels arbres sense
trinxants perquè els ocells mengin del terra.
- El senyor Lladó formula una queixa en relació a un contenidor d’escombraries que molesta a una
veïna perquè la tapa toca a la paret i es causen desperfectes.
El senyor alcalde manifesta que ho revisaran i si cal s’arreglaran els desperfectes.

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia 28 de juny de 2016.
La sessió es va gravar a través d’un sistema d’imatge i so, que s’ha editat amb el número
20160531, i que té una duració total de 2 hores, 16 minuts i 10 segons.
L’alcalde, Juli Fernandez Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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