Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 28/06/2016
Identificació
Núm.: PLEJGL8/2016
Dia: 28/06/2016
Hora d’inici: 19.30 h
Hora de fi: 21.07 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
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
Han excusat la seva assistència
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
A la Sala de plens de la casa Consistorial es reuneix el 28/06/2016 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
A) PART RESOLUTIVA
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A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3.- Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat. b) Nomenament per comparèixer i
personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
4.- Sentències. Coneixement
5.- Resolucions aprovant els acords de la Mesa de Negociació del dia 15 de juny de 2016.
Ratificació
6.- Modificació pressupostària consistent en crèdit extraordinari a càrrec de Romanent de
Tresporeria del Pressipost de l'IMEP.-a
7.- Bonificació ICIO Generalitat de Catalunya Dpt Enseyament (GI) Expedient 68/2016
8.- Disolució i liquidació de l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida Turística de
Catalunya
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
9.- Sentència Urbanisme.- Coneixement.
10.- Projecte de millora urbana del Passeig Cipsela, a Llafranc. Aprovació definitiva.
11.- Addenda a Conveni entre Ajuntament de Palafrugell i El Mirador de Sant Sebastià, SL.
Aprovació.
A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES.
12.- Atorgament de la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell a Josep Bastons i Fàbrega
13.- Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà a l'AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella
14.- Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell al grup Port-Bo
A.4) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
15.- Mocions
15.1 Moció del grup municipal d'ERC per a un nou país lliure de corrupció d'estat
15.2 Moció dels grups municipals del PSC, CiU i l'Entesa exigint la dimissió del Ministre de
l'Interior en funcions i donant suport a la decisió del Parlament de Catalunya per iniciar els
tràmits per cessar el director de l'Oficina Antifrau
16.- Informes
17.- 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.
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 31 de maig de 2016
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·

Extraordinària de 31 de maig de 2016

Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
2.- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.- Coneixement.Es dóna compte, a l’efecte d’assabentat, de les Resolucions dictades per l’Alcalde President,
durant el següent període:


Període comprès entre el 25 de maig de 2016 i el 22 de juny de 2016, número en ordre
correlatiu creixent de 950/2016 al 1175/2016.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3.- Resolucions de l'Alcaldia. a) Nomenament d'advocat. b) Nomenament per comparèixer i
personar-se l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació.
Núm. exp.: 5/2016 de Sentències, interlocutòries i resolucions

Relació de fets
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 790/2016 de data 5 de maig de 2016, per la qual es va
nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora
Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest ajuntament davant del Jutjat de Primera Instància
número 3 de La Bisbal d’Empordà, en el procediment judicial monitori número 142/2016, a
instàncies de la societat Sports 77. SL i del senyor Josep Barceló Vergés, contra l’entitat Grup de
Festes de Primavera i subsidiàriament contra l’Ajuntament de Palafrugell, en reclamació d’un
pagament.
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 973/2016 de data 30 de maig de 2016, per la qual es va
nomenar a la lletrada dels serveis jurídics municipals, adscrita al Col·legi de Figueres, senyora
Júlia Giró Val, per representar i defensar aquest Ajuntament davant del Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Girona, en el recurs contenciós administratiu número 86/2016,
interposat per part del procurador dels tribunals senyor Javier Segura Zariquiey, en nom i
representació de la societat Sorea, SAU, contra l’acord de la Junta de Govern Local pres en
sessió celebrada el dia 14 de gener de 2016 que va desestimar el recurs de reposició interposat
per la societat ara recurrent contra l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el
dia 22 d’octubre de 2015, pel qual es va requerir a la societat Sorea, SAU perquè portés a terme
el pagament de la prima de rendiment tècnic de la xarxa corresponent a l’any 2014.
Fonaments de dret
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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Acords
Ratificar les esmentades resolucions.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:00:50 de la gravació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
4.- Sentències. Coneixement
Núm. exp.: 6/2016 de Sentències, interlocutòries i resolucions

Relació de fets
Vista la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en el
procediment abreujat número 49/2016, interposat pel senyor Cecilio Castillo López, contra l’acord
de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2015 per la qual es va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració formulada pel recurrent en data 23 de
juliol de 2015 pels danys i perjudicis patits al vehicle de la seva propietat, per la qual s’estima el
recurs interposat per la part recurrent.
Atesa la sentència dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació número 285/2015, interposat per la
senyora Maria Teresa Saus Pares, contra la sentència dictada en data 22 de juny de 2015 en el
recurs ordinari número 110/14 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona i quina part
dispositiva desestimava el recurs contenciós administratiu interposat per la recurrent en concepte
de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’una
caiguda a la via pública, al Passeig Francesc de Blanes de Llafranc, per la qual es desestima el
recurs d’apel·lació interposat i es confirma la sentència dictada en primera instància.
Acords
Donar-se per assabentat de les esmentades sentències.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:01:15. de la gravació.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
5.- Resolucions aprovant els acords de la Mesa de Negociació del dia 15 de juny de 2016.
Ratificació
Núm. exp.: 8/2016 de Sentències, interlocutòries i resolucions

Relació de fets
Vista la Resolució de l’alcaldia número 2016/1121 de 16 de juny, per la qual s’aprova l’acord
número 2/2016, aprovat per la Mesa general de negociación en matèries comunes dels empleats
de l’Ajuntament de Palafrugell, referent a la renovación de la Mesa de Negociació.
Vista la Resolució de l’alcaldia número 2016/1119 de 16 de juny, per la qual s’aprova l’acord
número 3/2016, aprovat per la Mesa general de negociació en matèries comunes dels empleats
de l’Ajuntament de Palafrugell, pel qual es regulen les assistències a judicis com a conseqüència
d’actuacions realitzades en exercici de les funcions policials, quan no s’està treballant així com la
seva remuneració (ja sigui per estar de festa o per haver finalitzat o abans d’iniciar el servei
assignat, sigui aquest ordinari o extraordinari).
Fonaments de dret
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de regime local de Catalunya.
Acords
Ratificar les esmentades resolucions.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:01:27. de la gravació.
La senyora Zaragoza presenta la proposta.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
6.- Modificació pressupostària consistent en crèdit extraordinari a càrrec de Romanent de
Tresporeria del Pressipost de l'IMEP.-a
Núm. exp.: 19/2016 de Modificacions de crèdit
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Relació de fets
Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència en la que es proposa una modificació pressupostària
consistent en suplements de crèdits mitjancant Romanent de Tresoreria
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de juny de 2016-06-17
Acords
Primer.- Aprovar inicialmente l’expedient de modificación pressupostària consistent en suplement
de crèdits mitjancant el Romanent de Tresoreria, que s’indica a continuació.
-

Crèdit Extraordinari
Crèdit
inicial

Org. Pro. Eco.

Descripció
Transferència Ajuntament
impermeabilitzacio sostre
3400 70001 del pavello de hoquei
0,00

40
-

Suplement

Crèdit def.

14.400,00
14.400,00

14.400,00

Fons de finançament

Concepte
870.01

Denominació
Romanent de tresoreria per a suplements de crèdits

Import
14.400,00
14.400,00

Segon.- De conformitat amb el que desposa 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 Hoisendes Locals, publicar el
present acord en el Butlletí Oficial de la Provincia, per un Termini de quinze dies hàbils, durant els
quals s’admetran reclamacions i suggeriments devant el Ple, el qual disposarà d’un mes per
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivamente
aprovat.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:03:26 de la gravació.
El senyor alcalde presenta la proposta de modificació pressupostària consistent en crèdit
extraordinari a càrrec del Romanent de Tresoreria del pressupost de l’Institut Municipal d’Esports.
El senyor Piferrer intervé dient que estan d’acord amb la proposta i que esperen que la solució
sigui efectiva per l’aïllament del sostre del pavelló que hoquei, cal esperar que hi hagi sort.
El senyor alcalde manifesta que el sostre té una configuració complexa i que l’empresa que ha fet
la proposta ha garantit que té una solució per l’aïllament que pot funcionar bé.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
7.- Bonificació ICIO Generalitat de Catalunya Dpt Enseyament (GI) Expedient 68/2016
Núm. exp.: 74/2016 de Exempcions i bonificacions d'impostos i taxes

Relació de fets
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 6986 de data 17 de maig de 2016, presentades pel
senyor Polanco López, Josep en nom de la Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament
en la qual sol·licitant la bonificació del 95% de l'ICIO ( Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres ) en relació a l'expedient núm. 68/2016 obra Actuació en centre escolar “Escola J. Barceló i
Matas”.
Atès que la petició presentada compleix els requisits establerts a l’apartat 2n de l’article transcrit
per tal de poder gaudir la bonificació del 95% en la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions o obres .
Fonaments de dret
Atès l’article 73 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Publiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment:” Article 73. Acumulació
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment,sigui quina sigui la forma de la iniciació,
pot disposar-ne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una identitat
substancial o una connexió íntima..
Vist l'article 7è de l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construcció, Instal·lacions i
Obres:
“1.- S’estableix, d’acord amb l’article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una bonificació de la
quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricoartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà , prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
De conformitat amb l’article 103.2 s’estableixen les següents bonificacions:
Bonificació del 95% de la quota per les obres que es realitzin en equipaments d’ús públic per
altres administracions , ja sigui directament o mitjançant altres ens de dret públic o privat. .”
Acords
Primer.- Declarar d'acord amb l'article 7è. De l'article de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost
sobre Construcció, Instal·lacions i Obres, obres d'especial interès les següents obres:
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Titular

CIF

Generalitat
Dpt S0811001G
Ensenyament(GI)

Data
Registre

Núm.
Registre

Obres a realitzar

Núm.
Expedient

17/05/16

6.986

Adequació de l'escola.

68/2016

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

CIF

Generalitat
Dpt S0811001G
Ensenyament(GI

Núm. Expedient

Quota
íntegra

Bonificació
95%

Import
pagar

68/2016

107.231,70

101.870,11

209,10

a

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:05:16. de la gravació.
El senyor alcalde exposa la proposta i manifesta que les ordenances municipals preveuen aquesta
bonificació de l’ICIO.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
8.- Dissolució i liquidació de l'Associació d'Ens Locals de la Xarxa de Centres d'Acollida
Turística de Catalunya
Núm. exp.: 58/2016 de Expedients anteriors a l'any 2016

Relació de fets
L’Assemblea general de l’Associació d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de
Catalunya, en reunió del dia 21 d’abril de 2016, va acordar:
I. Aprovar provisionalment la dissolució de l’Associació AELXCAT atès que la figura del Centre
d’Acollida Turística de Catalunya (CAT) ha desaparegut mitjançant la normativa vigent, Decret
66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d’Informació, Difusió i Atenció turística de
Catalunya i ha perdut el seu objectiu fundacional.
II. Sotmetre a informació pública aquest acord, per un termini d’un mes, per tal de que puguin
manifestar oposició o al.legacions a la dissolució de l’Associació per part dels legítims interessats.
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III. Que l’acord esdevindrà definitivament adoptat en cas de que no es presentin al.legacions, i
condicionat al compliment dels compromisos adoptats en el conveni a subscriure amb el
Departament d’Empresa i l’Ajuntament de Les, que té com objecte l’execució de les sentències
núm. 450/2015 de 3 de juliol i número 587/2015 de 30 de setembre, així com la transacción
extrajudicial entre AELXCAT i l’Ajuntament de Les en relació al recurs contenciós administratiu
núm. 168/2013, al que li és aplicable l’article 74 en relació amb el 77.3 de la Llei reguladora de la
jurisdicción Contenciosa Adminstrativa.
IV. Nomenar President en funcions de l’AELXCAT al Sr. Albert Piñeira Brosel, Alcalde de
Puigcerda, per tal d’executar i donar compliment als anteriors acords fins a la dissolució efectiva
de l’AELXCAT.
V. Donar trasllat a les entitats integrants de l’Associació als efestes de la ratificació de l’acord de
dissolució.
VI. Acordar que, aprovada definitivament la dissolució de l’Associació, i ratificada pels ens locals
associats, es publiqui al DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració Local
del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la constància dels acords adoptats
de dissolució i de baixa del Registre d’Associacions.
L’Ajuntament de Palafrugell es va adherir a l’Associació d’Ens Locals de la Xarxa de entre
d’Acollida Turística de Catalunya (AELXCAT), mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 29
d’abril de 2016.
Acords:
Ratificar l’acord adoptat per l’Assemblea general de l’Associació d’Ens Locals de la Xarxa de
Centres d’Acollida Turística de Catalunya, en reunió del dia 21 d’abril de 2016, de dissolució de
l’Associació AELXCAT atès que la figura del Centre d’Acollida Turística de Catalunya (CAT) ha
desaparegut mitjançant la normativa vigent, Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels
Serveis d’Informació, Difusió i Atenció turística de Catalunya i ha perdut el seu objectiu
fundacional:
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:06:17. de la gravació.
El senyor alcalde informa als presents queaquest és un acord de la pròpia Associació d’Ens
Locals de la Xarxa d’Acollida Turística de Catalunya, que demana la dissolució donat que han
complert els seus fins.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
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A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
9.- Sentència Urbanisme.- Coneixement.
Núm. exp.: 7/2016 de Sentències, interlocutòries i resolucions

Relació de fets
Vista la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona en el recurs
ordinari número 261/2014 interposat pel senyor José María Pagès Pagès, contra la resolució de
l’Alcaldia número 2014/1121 dictada per l’Ajuntament de Palafrugell per la qual es varen
desestimar les al·legacions formulades per la part recurrent i es va ratificar el contingut de la
resolució de l’alcaldia número 835/2014 de data 1 d’abril que havia decretat la suspensió de les
obres que la part actora portava a terme sense la corresponent llicència a la finca situada a
l’Avinguda d’Espanya número 117 de Palafrugell, per la qual es desestima el recurs interposat.
Atès l’informe pres per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres públiques,
serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 21 de juny de 2016.
Acords
Donar-se per assabentat de l’esmentada sentència.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:07:17. de la gravació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
10.- Projecte de millora urbana del Passeig Cipsela, a Llafranc. Aprovació definitiva.
Núm. exp.: 2/2016 de Projectes d'obres municipals

Relació de fets
Vist que el Ple Municipal, a la sessió ordinària celebrada el 26 de gener de 2016, va aprovar
inicialment el Projecte bàsic i d’execució de millora urbana del Passeig Cipsela, a Llafranc,
redactat per Birulés Cabré Romans Arquitectes, SCP.
Atès que durant el període comprès entre el 15 d’abril i el 20 de maig de 2016, ambdós inclosos,
en que va estar en informació pública aquest projecte de millora urbana, amb la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província de Girona núm. 71, de 14 d’abril, i amb la
inserció d’aquest edicte a la pàgina web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, es va
presentar una única al·legació, signada pel senyor Xavier Domínguez Viñolas, en qualitat de
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Secretari de l’Associació d’Amics i de Veïns de Llafranc, en data 13 de maig de 2016 i amb
registre d’entrada número 6.959.
Atès que, amb posterioritat a l’acord d’aprovació inicial, es varen sol·licitar diversos informes
externs que s’han incorporat al present expedient d’aprovació segons el següent detall:
-

Informe del Servicio Provincial de Costas en Girona, de la Demarcación de Costas en
Catalunya, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, rebut el 14 d’abril
de 2016, amb registre d’entrada núm. 5.477.
Informe de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 17 de maig
de 2016, rebut el 17 de juny de 2016.
Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, Demarcació Territorial de Girona, de data 15 de
juny de 2016, rebut el 21 de juny de 2016.

Atès que també es varen sol·licitar informes a diversos departaments de l’Ajuntament, segons la
relació següent:
-

Informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, de data 15 d’abril de 2016.
Informe de la Cap de l’Àrea de l’Àrea de Serveis Municipals, de data 20 d’abril de 2016.
Informe del Departament de Mobilitat i Via Pública de la Policia Local, de 27 d’abril de
2016, tramès pel Sotsinspector en Cap de la Policia Local en data 6 de maig de 2016.
Informe de la Cap de l’Àrea de Medi Ambient, de data 30 de maig de 2016.

Atès que en data 21 de juny de 2016, l’Arquitecte Municipal, senyor Jordi Font Bel, va emetre un
informe sobre la única al·legació presentada, on manifesta el que es transcriu a continuació:
a) Durant el període d’informació pública comprès entre el 15 d’abril i el 20 de maig de 2016,
es va presentar una única al·legació, signada pel senyor Xavier Domínguez Viñolas, en
qualitat de Secretari i en representació de l’Associació d’Amics i de Veïns de Llafranc, on
fa una sèrie d’observacions consistents en:
-

Que el projecte incorpori la totalitat de la Plaça del Promontori i adeqüi la vorera del carrer
Monturiol.
Aquest suggeriment no pot ser acceptat atès que són obres que es troben fora de l’àmbit
del projecte però que, en qualsevol cas, es tindran en compte per a futures intervencions
municipals.

-

Demanen que l’execució de les obres no impedeixi la cavalcada de Reis i els treballs de
dragat de la platja
Aquesta al·legació cal estimar-la atenent que l’execució d’aquestes obres no pot comportar
limitacions als actes esmentats.

-

Demanen que es pugui accedir amb vehicle privat a les zones d’embarcacions i boies per
a càrrega i descàrrega.
Aquest assumpte serà valorat amb la gestió conjunta de tots els accessos de la xarxa
viària però, lògicament, s’ha de contemplar l’accés puntual a quí disposi d’embarcacions.
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-

Consideren que l’espai urbanitzat hauria de quedar lliure d’ocupació de les terrasses
dedicades a la restauració.
Aquest punt no és estimable per quant un dels objectius d’aquest projecte és unificar tant
la ocupació en planta com la configuració arquitectònica de la ocupació de les terrasses,
tot entenent que l’existència d’activitats de restauració dinamitzen i potencien el passeig.

Atès que al mateix informe de l’Arquitecte Municipal, i en relació als diversos informes, tant externs
com interns incorporats a l’expedient, manifesta el següent:
b) En data de 14 d’abril de 2016, es va rebre l’informe de la Demarcación de Costas de
Catalunya, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, on s’adverteix
que cal sol·licitar la concessió administrativa, i que l’organisme competent és el Servei de
Costes de la Generalitat.
c) En data de 17 de juny de 2016, es rep l’informe del Director General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, informant favorablement l’expedient, tot advertint que les obres que
afectin el domini públic marítim–terrestre requereixen la concessió administrativa
corresponent.
d) En data de 17 de juny de 2016, els redactors del projecte, BCR Arquitectes, SCP,
presenten el projecte completat i incorporant les observacions derivades dels informes
tècnics emesos per l’Enginyer Tècnic Municipal, per la Cap de l’Àrea de Serveis
Municipals, per la Cap de l’Àrea de Medi Ambient Municipal i pel Sostinspector de la
Policia Local, que queden recollides al document resposta que s’adjunta al projecte
presentat que, en línies generals, recull totes les observacions derivades dels informes i,
en el casos en que no es recull, es justifica el motiu.
e) En data de 21 de juny de 2016, es rep l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, on
conclou que les obres no disminueixen la secció hidràulica de les cobertures existents ni
comporten cap modificació que pugui suposar afectacions sobre el domini públic hidràulic.
Complementàriament, estableix que els punts d’abocament de la xarxa de plujanes sobre
les cobertures de les rieres, s’executin sense sobresortir dels paraments dels murs de
l’estructura i, finalment, recomana incorporar, al llarg de la xarxa de plujanes, dispositius
de gestió de concentració de contaminants.
Aquest requeriment i la recomanació que fa es tindran en compte durant l’execució de les
obres i, en conseqüència, figuren com a condicions que constaran a l’acord d’aprovació
definitiva del projecte, que s’hauran de complir en l’execució de les obres.
Atès que, a títol de conclusió, l’Arquitecte Municipal manifesta que es disposa de tots els informes
que es varen sol·licitar pel que es pot tramitar l’aprovació definitiva d’aquest projecte i,
paral·lelament, sol·licitar la concessió administrativa que exigeix l’informe de la Demarcación de
Costas de Catalunya, mitjançant una Resolució de l’Alcaldia.
Atès el document resposta dels diversos informes tècnics municipals incorporats a l’expedient,
emès per l’equip redactor d’aquest projecte, en data 17 de juny de 2016, on es dóna àmplia
resposta a les observacions i propostes contingudes en aquests informes, i on es proposa la
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introducció al projecte de les que es consideren adequades, i on també s’argumenten els motius
de les propostes puntuals que no s’hi ha incorporat.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, Pla de Barris, Obres Públiques,
Serveis Municipals i Medi Ambient, a la sessió ordinària celebrada el 21 de juny de 2016.
Fonaments de dret
Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals
(Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres locals, i l’article 235 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text refós – Decret legislatiu 2/2003), pel que fa a la
documentació que han de contenir aquests projectes.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte bàsic i d’execució de millora urbana del Passeig
Cipsela, a Llafranc, redactat per l’equip tècnic Birulés Cabré Romans Arquitectes, SCP, amb un
pressupost total d’execució per contracte de 2.075.574,21 €, amb el 21% d’IVA inclòs, desglossat
en tres fases d’execució: Fase I – Infraestructures del Passeig, amb sanejament, aigua potable i
enllumenat, per un import de 458.596,98 €; Fase II – Urbanització del Passeig, amb acabats i
equipament, per un import de 1.411.716,81 €; i Fase III – Construcció edifici Oficina Turisme i
Serveis Públics, per un import de 205.260,42 €, i on s’han introduït les esmenes i observacions
recollides tants als informes interns com externs incorporats a l’expedient, segons es detalla a
l’informe de l’equip tècnic redactor, de 17 de juny de 2016, i a l’informe de l’Arquitecte Municipal,
de 21 de juny de 2016.
Segon.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per l’Associació d’Amics i de Veïns de
Llafranc, segons es detalla a l’informe de l’Arquitecte Municipal de 21 de juny de 2016, transcrit en
aquest mateix acord.
Tercer.- Condicionar l’execució de les obres contemplades en aquest projecte de millora urbana, a
donar compliment als següents punts detallats a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, rebut
el 21 de juny de 2016, i quina transcripció literal és la següent:
-

Els diferents punts d’abocament de la xarxa de plujanes sobre les cobertures de les dues
rieres s’hauran d’executar sense sobresortir dels paraments dels murs de l’estructura.

-

Pel fet que aquestes obres tenen l’objectiu de millorar els serveis existents es recomana
estudiar la possibilitat d’incorporar, al llarg de la nova xarxa de plujanes, dispositius que
permetin retenir i gestionar adequadament les primeres aigües d’escorrentia amb elevades
concentracions de contaminants (olis, carburant) produïdes en els episodis de pluges, tal
com s’estableix a l’article 259ter del Real Decreto 849/1986, d’11 d’abril pel que s’aprova el
Reglament del Domini públic hidràulic.

Quart.- Notificar aquest acord a totes les persones o entitats afectades per l’àmbit d’aquest
projecte, a l’Associació d’Amics i de Veïns de Llafranc, i a l’equip tècnic redactor.
Cinquè.- Disposar la publicació d’un edicte al BOPG per a coneixement d’aquesta aprovació
definitiva.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:07:37 de la gravació.
El senyor Ros informa que s’ha presentat una sola al.legació al projecte, per part dels Amics de
Llafranc, demanant que s’incorpori la plaça Promontori i el carrer Monturiol i que es desestima
aquest punt.
Manifesta també que es mirarà de tenir en compte la petició que fa l’Associació de que no
s’interrompi la Cavalcada de Reis.
En l’al.legació també es demana que l’espai urbanitzat estigui lliure de terrasses de restauració.
En aquest punt el Govern no hi està d’acord, doncs creuen que s’han de fomentar les activitats de
restauració en una zona com el passeig marítim.
El senyor Piferrer informa que el seu grup votarà a favor. Manifesta que creuen que és una obra
necessària, malgrat que si l’haguessin fet ells ho haguessin fet diferent, el resultat no els
desagrada tant.
Coincideixen en el fet que s’hauria d’incloure en el projecte la plaça Promontori en cara que el
govern no ho cregui oportú. El seu grup està d’acord en mantenir les terrasses, però per comptes
de potenciar-les fins i tot caldria retallar l’espai que ocupen. Ells prefereixen potenciar l’espai
públic.
El senyor Ros manifesta que ell es referia a potenciar en qualitat, no en espai d’ocupació.
El senyor alcalde intervé dient que no actuaran urbanísticament a la plaça però sí que es pretén
fer una ordenació de les ocupacions de via pública sobre la plaça.
El senyor Piferrer manifesta que els hagués agradat que la plaça Promontori hagués constat al
projecte, encara que fos en una segona fase.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
11.- Addenda a Conveni entre Ajuntament de Palafrugell i El Mirador de Sant Sebastià, SL.
Aprovació.
Núm. exp.: 54/2016 de Convenis

Relació de fets
Vist que en data 30 de setembre de 2009, el Ple Municipal va aprovar el Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’empresa “El Mirador de Sant Sebastià, SL”, pel manteniment i
conservació de la torre de guaita i l’enjardinament del poblat ibèric de Sant Sebastià.
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Atès que en data 23 d’octubre de 2009 es va signar aquest Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Palafrugell i l’empresa “El Mirador de Sant Sebastià, SL”, representada pel senyor
Alejandro Figueras Garriga.
Atès que, amb la finalitat de puntualitzar una sèrie d’aspectes en relació al manteniment i
conservació de la torre de guaita i l’enjardinament del poblat ibèric de Sant Sebastià, per l’equip
tècnic i jurídic de l’Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament s’ha procedit a l’elaboració d’una addenda al
citat conveni, que ha estat consensuada entre les parts que l’han de formalitzar.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres públiques,
serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 21 de juny de 2016.
Fonaments de dret
Atès el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificaca per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Acords
Primer. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració de data 23 d’octubre de 2009, formalitzat
entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’empresa “El Mirador de Sant Sebastià, SL”, pel manteniment i
conservación de la torre de guaita i l’enjardinament del poblat ibèric de Sant Sebastià.
Segon. Facultar a l’Alcalde, el senyor Juli Fernández Iruela, i subsidiariamente el Tinent d’Alcalde
o Regidor en qui delegui, o el que exerceixi les seves funcions, per a la formalització d’aquesta
Addenda, i dels altres documents derivats del present acord,
Tercer. Notificar aquest acord a “El Mirador de Sant Sebastià, SL”, i als representants legals
d’aquesta empresa.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:18:05 de la gravació.
El senyor Rangel exposa que es fa una petita modificació del conveni entre l’Ajuntament i
l’empresa arrendatària de l’hostatgeria de Sant Sebastià, que afecta al manteniment del poblat
ibèric, afegint la zona adjacent, per tal que sigui responsabilitat de l’empresa la jardineria
d’aquests nous espais.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
A.3) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES.
12.- Atorgament de la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell a Josep Bastons i Fàbrega
Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 28/06/2016

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

Núm. exp.: 9/2016 de Distincions i felicitacions

Relació de fets
1. Josep Bastons i Fàbrega neix a Palafrugell el 27 de juny de 1927. La família paterna eren
basters i tenien botiga al carrer Estret de Palafrugell, mentre la família materna eren teixidors. Va
començar els seus estudis a l'escola dels germans Maristes de Palafrugell, després va passar per
la Vila, Can Peya i el col·legi Mercantil hispano-francès.
Als catorze anys s'estrena com a cantant al Casal Popular en una obra de teatre interpretada
només per dones anomenada Blancaneus on interpreta, darrere del teló, la Cançó del príncep al
ser una obra només per noies. Als setze anys comença els estudis de solfa amb el mestre
Frederic Sirés. Aquests van agafar una gran amistat i el mestre Sirés el va fer partícip en tots els
seus projectes, al Casal, al Centre Fraternal, al Cercle Mercantil, etc.
Més tard, va formar part d'un grup d’harmòniques anomenat Armonías de Juventud al Casal
Popular, amb Tomás Cervera, Lluís Mallart, Manel Janó, Bernat Caussa i Joan Poch. Poc després
va formar el grup Hula amb Manel Iglesias, Joan Espada i Gabriel Castelló. Anaven a fer
serenates nocturnes a les cases de les noies i els serenos els acompanyaven fent callar la gent
que es trobaven pel carrer.
Alhora que començava amb els estudis de música també va començar amb l’ofici familiar de
baster-tapisser, però no fou fins als 18 anys que va anar a Barcelona a aprendre l’ofici de tapisser
a la casa Grau Hermanos. Allà s'hi va estar tres anys d'aprenent i tan bon punt va tornar a
Palafrugell ja li van proposar d’ocupar-se de la tapisseria de la residència que els Ventosa tenien a
Ses Falugues.
Els primers contactes amb les orquestres es van produir gràcies a Frederic Sirés i Puig, director
de l'Orquestra Primavera. També era cridat per la Principal de Palafrugell. L’any 1954 li proposen
integrar-se com a cantant a l’Orquestra Maravella on va quedar-s'hi. L’any 1955 uns quants
músics palafrugellencs de l'Orquestra Maravella van decidir fundar una nova orquestra i ell s'hi va
afegir. Durant el canvi van improvisar el conjunt Tropicana amb Joaquim Ribas, Lluís Palet, Jaume
Esteve, Emili Juanals i Josep Maria Bofill. L’èxit va ser desmesurat i fins i tot va arribar a ser
considerada la millor orquestrina del país.
L’any 1956 creen l'Orquestra Costa Brava on Josep Bastons hi cantava i tocava la bateria. L’any
1962 decideix deixar la feina de músic i es dedica plenament al negoci familiar. Però aquell mateix
any un amic li comenta que una orquestra francesa, la Maurice Rigola, necessitava un vocalista
temporalment i compagina la feina de tapisser amb la música. Al cap de quatre anys l’orquestra es
va dividir i ell va passar a l’orquestra Lou Torrent on es va estar quatre anys més. Després va
estar a la Wils on es va estar dos anys. En total la seva estada a les orquestres franceses va durar
deu anys.
S’estableix definitivament a Palafrugell l'any 1972 i amb el mestre Frederic Sirés, Maria Cervera i
Manel Iglesias comencen a trobar-se a la terrassa del bar Jazmin per cantar peces per tots
conegudes com ara La Rosina, Allà en La Habana o Salió de Jamaica, però sense una
denominació definida com a grup.
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L’any 1974 l'Ernest Morató Vigorós, component del grup d'havaneres Port-Bo, els proposa cantar
a la Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, però havien de trobar un nom a la nova
formació. Manel Iglesias és l'encarregat de batejar el grup i l’anomena Peix Fregit on hi ha va estar
33 anys.
L'any 1992 Josep Bastons es jubila de la feina de tapisser dedicant-se en exclusiva a la feina de
músic i compositor. L'any 2007, en complir els 80 anys, es retira del grup Peix Fregit dedicant-se a
les composicions. Al llarg de la seva carrera el grup Peix Fregit s'ha format amb la formació de trio
i en l'actualitat està format per Jordi Tormo, Pere Molina i Norbert Torrecillas.
2. Entre els principals reconeixements que ha rebut Josep Bastons es troben els següents: l'any
2005 rep el premi que atorga la vila de Palafrugell, Peix Fregit per la seva trajectòria musical.
L’any 2012 va rebre diversos homenatges i cantades dedicades, com el 10è Festival d'havaneres
de Sant Pol de Mar, la 31a Mostra de l'Havanera Catalana de Palamós i la XXIX Trobada de
cantaires d'havaneres al cor de Cataluya (Manresa). Aquest any 2016, a proposta de l’Ajuntament
de Palafrugell, rep la distinció de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
3. Atès que Josep Bastons i Fàbrega ha estat i és un dels impulsors de l’havanera tant des del
punt de vista compositiu com des del de la interpretació, amb peces pròpies tan importants com
Mariner de terra endins, Tamariu o Lola la tavernera, creant un corpus extens i de qualitat alhora
que un cànon interpretatiu que ha modernitzat el gènere sense trair la tradició.
4. Atès que la Cantada d’Havaneres de Calella és un dels esdeveniments culturals de més
importància anual a Catalunya i ha posat en valor l’havanera com un dels gèneres populars de
més rellevància al nostre patrimoni musical, essent-ne Bastons un dels puntals des de la seva
primera actuació l’any 1974, ininterrompudament fins enguany, actuant amb el grup Peix Fregit i
dirigint l’actuació coral final.
5. Atesa la dilatada carrera de Josep Bastons en el món de la música, a la dècada dels quaranta
del segle XX, participant en orquestres de renom tals com la Maravella o la Costa Brava o fundant
el cèlebre grup Peix Fregit.
6. Atès que el Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament de Palafrugell preveu
l’atorgament de la Medalla d’Honor de la Vila de Palafrugel, en tant que màxim exponent del
reconeixement de la ciutat a persones que bé per actes o actuacions memorables en el temps o
que per mèrits propis ben definits, tinguin una incidència clara i manifesta en pro de la ciutat i es
considerin mereixedors de tal guardó.
Acords
Atorgar a Josep Bastons i Fàbrega la Medalla d’Honor de la Vila de Palafrugell com a
reconeixement a la seva trajectòria cultural, patrimonial i musical dedicada al llarg de la seva
dilatada carrera artística.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
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El senyor alcalde manifesta que es tractaran conjuntament els tres punts de l’ordre del dia
provinents de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, de conformitat amb l’acord
adoptat a la Junta de Portaveus.
Les intervencions completes d’aquests punts de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:19:55 de la gravació.
Presenta les propostes el senyor Rocas, fent una breu introducció de la figura del senyor Bastons i
de la Cantada d’Havaneres.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
13.- Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà a l'AVAC-Associació de Veïns i Amics de
Calella
Núm. exp.: 11/2016 de Distincions i felicitacions

Relació de fets
1. L’Associació d’Amics de Calella es va fundar l’any 1961. Al 1983 va canviar de denominació i va
passar a dir-se Associació de Veïns i Amics de Calella (AVAC), que és el nom amb què s’ha
mantingut fins a l’actualitat.
2. En els seus inicis, la junta es va proposar com a objectiu prioritari la millora de les
comunicacions i els serveis i va treballar estretament amb l’Ajuntament perquè s’anessin realitzant
tota una sèrie d'obres per a la millora del nucli. Tot plegat va coincidir amb una època, els anys
seixanta del segle passat, en què la urbanització i la creació d’infraestructures i de serveis estava
en el seu punt àlgid. Les obres de més envergadura les assumia l'Ajuntament i l'associació
finançava millores més assequibles, com ara la construcció de voreres, el condicionament dels
accessos a les platges o l'empedrat d'algun carrer. També va instal·lar fanals artístics en el centre
i va retolar els carrers del poble amb plaques de ceràmica.
3. Al 1973, l’Associació va començar a ocupar-se de l'organització de la festa major de Calella,
cosa que ha vingut fent fins a l’actualitat. També va estar organitzant, al llarg de 20 anys, la
Cantada d'Havaneres de Calella. Al 1987 va decidir traspassar-ne l’organització a l’Ajuntament de
Palafrugell, a la vista que les dimensions que havia agafat l’esdeveniment superaven el que podia
assumir una petita associació de veïns.
4. L'any 1990 va aparèixer el primer número de la revista Es Còdol, que inicialment només era un
butlletí informatiu per mantenir el contacte entre els socis i que es va anar consolidant fins a
convertir-se en una innominada revista de Calella. Es Còdol continua publicant-se a l'actualitat
amb una periodicitat semestral.
5. Al 1999 es va inaugurar el local social de l'AVAC, que va permetre organitzar diferents actes i
exposicions que abans ni tan sols es plantejaven per manca d'un espai adequat. El canvi de segle
va coincidir amb un augment significatiu de les activitats lúdiques i culturals organitzades per
l'associació. A la festa major i les sardanes, que eren les de tota la vida, i als actes al local que
s'acabaven d'iniciar, s'hi van afegir el cinema a l'aire lliure, els concerts de jazz al carrer, les fires
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de pintura i d'antiguitats, les exposicions florals, les activitats infantils i altres. Algunes s'han
mantingut i altres han desaparegut. També va desaparèixer el pessebre de Sa Perola, que en una
època era el tret distintiu de Calella per Nadal.
6. Al llarg de la seva història, l’associació ha organitzat diversos homenatges a persones amb
alguna relació significativa amb l'entitat i amb Calella. Els dos primers van ser al pescador Pepet
Gilet, al 1963 nomenant-lo soci d’honor i al 1964, pòstum, quan es va col·locar una placa al carrer
on vivia. Al 1965 es va homenatjar a Joan de Llobet, president de la Diputació de Girona, i a Joan
Gich, Alcalde de Palafrugell, que van ser nomenats socis d’honor. Al 1972 es va nomenar
president honorari a Antoni J. Rovira, amb motiu del seu cessament per raons de salut. No es va
tornar a celebrar cap acte d’aquest tipus fins nou anys després, al 1981, en què l’homenatjat va
ser Joan Pericot. Al 1989 ho fou Lluís Esteba, nomenat també soci d’honor. Un any després es va
homenatjar mossèn Rafel Duran, descobrint una placa a l’entrada de l’església. Finalment, l'any
2002 es va crear l'Es Còdol d'or, un guardó de l'AVAC per distingir a persones i entitats, atorgat
aquell mateix any a Carles Sentís i a l'Associació Xocolatera de Calella.
7. Atès que l’AVAC és una associació plenament consolidada que disposa d’una trajectòria de
més de 50 anys.
8. Atès que l’AVAC va estar organitzant, al llarg de 20 anys, la Cantada d'Havaneres de Calella
fins que el 1987 va decidir traspassar-ne l’organització a l’Ajuntament de Palafrugell.
9. Atès que l’AVAC treballa perquè Calella de Palafrugell sigui un referent turístic, patrimonial i
paisatgístic, mostrant-se com una de les postals representatives de la Costa Brava.
10. Atès que l’AVAC segueix treballant per fomentar l’associacionisme, organitzant actes culturals
i implicant-se en els esdeveniments lúdics i festius que es realitzen al nucli.
11. Atès que l’AVAC segueix essent un referent a nivell associatiu cohesionant als veïns i veïnes
de Calella.
12. Atès que el Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament de Palafrugell preveu
l’atorgament del Diploma al Mèrit Ciutadà a persones, entitats, confederacions, agrupacions,
institucions, empreses, comerços, etc, que mereixin la gratitud de Palafrugell per a activitats
destacades en el camp cívic, cultural, esportiu, comercial o d’altres, que donin prestigi a la vila de
Palafrugell.
D’acord amb els antecedents exposats, es proposa al Ple que adopti l’acord següent:
Acords
Atorgar a l’AVAC-Associació de Veïns i Amics de Calella el Diploma al Mèrit Ciutadà de
l’Ajuntament de Palafrugell com a reconeixement a la seva trajectòria i a la seva activitat
associativa, cultural i lúdica al llarg de més de 50 anys.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Votació:
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Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
14.- Atorgament del Diploma al mèrit ciutadà de l'Ajuntament de Palafrugell al grup Port-Bo
Núm. exp.: 10/2016 de Distincions i felicitacions

Relació de fets
1. El grup Port-Bo neix l’any 1966 a Calella de Palafrugell amb motiu de la presentació del llibre
Calella de Palafrugell i les havaneres. El trio inicial, format per Josep Xicoira, Carles Mir i Ernest
Morató, sovint era acompanyat al piano per el mestre Frederic Sirés autor de la popular l’havanera
La gavina.
2. El grup, juntament amb altres amants del gènere, és l’impulsor de la cantada d’havaneres de
Calella de Palafrugell, havent participat en totes les seves edicions. A més de participar en les
cantades més importants de Catalunya, ho ha fet també a Mondragón, Donostia, Bilbao, Cadis,
Madrid, Valladolid, Torrevella, Mallorca, Menorca, Formentera, Perpinyà, Cotlliure, Luxemburg,
Amsterdam, Zuric, Hessel i L’Havana. En aquesta darrera, representant al país en el “Festival de
Habaneras de La Habana” els anys 1989, 1991, 1992 i 1993.
3. Quant a la seva trajectòria discogràfica i d’actuacions: el 1995 el disc Arrel de tres s’enfila al
número 8 dels discos en català més venuts, essent la primera i única vegada que les havaneres
aconsegueixen aquest fet. El maig del 1996 el grup presenta al teatre Espai de Barcelona
l’espectacle: 30 anys de Port-Bo, amb gran èxit de públic. El disc Clàssics, enregistrat al març de
2000, amb arranjaments de Toni Xuclà, ofereix una proposta diferent dels temes més coneguts,
acompanyats d’una orquestració instrumental més acurada i dinàmica al temps que innovadora. El
maig de 2002, el grup presenta l’espectacle De l’Havana a l’Empordà conjuntament amb el grup
vocal cubà Gema.4, al teatre Espai on enregistren, en directe, un disc amb el mateix nom de
l’espectacle. El gener de 2004, de la ma del Institut Cervantes d’Israel, realitza quatre concerts en
auditoris de les ciutats de Ra’anana, Be’er Sheva, Jerusalem i al mateix Tel Aviv. El juny de 2005
ofereixen un concert d’havaneres i cançó de taverna al Palau de la Música Catalana, essent la
primera vegada que s’inclouen les havaneres en la programació estable del Palau. Aquest
concert, enregistrat en directe, donarà origen al seu disc i DVD Port-Bo al Palau. El novembre de
2006, presenten l’espectacle Bolenera a l’Auditori de Catalunya amb arranjaments del mestre
Antoni Mas. El 2007, també convidats per l’Institut Cervantes, fan una sèrie de concerts a Síria, a
les ciutats de Damasc i Alepo, i un altre a Beirut, al Líban. El 2008 enregistren, conjuntament amb
la cobla Montgrins, el disc Acoblats on per primera vegada barregen dos estils ben genuïns com
son la cobla i el cant de taverna. Aquest disc donarà nom a l’espectacle que presentaran per tot
Catalunya. El 2008 i 2009 realitzen concerts a Istanbul i a la universitat d’Ankara convidats per l’
Institut Cervantes de Turquia. També el 2009 presenten l’espectacle A prop del Mar, amb la
cantant i actriu Nina, a l’Auditori de Catalunya, acabant la gira al febrer de 2013 al Palau de la
música Catalana. Al juny de 2013 presenten l’espectacle Port-Bo en concert en dos concerts a
Tokio (Japó). El 2015 tornen al Palau de la Música Catalana per fer un concert que serà l’inici d’un
any de celebracions fins l’estiu de 2016 quan hi haurà la cloenda del cinquantè aniversari del grup.
En aquest concert els acompanyen, a part del antics cantaires del grup, Maria Salgado, Nina,
Marina Rossell i Manel.
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4. Durant les diferents etapes del grup s’han enregistrat 23 discos amb més de 220 temes
diferents. El repertori, heretat en gran part dels vells cantaires de Calella, està format per
havaneres clàssiques i noves, valsos mariners, balades, boleros, sardanes, cançó catalana, etc.
5. En l’actualitat el grup el formen: Josep Nadal (tenor), Irineo Ferrer Mineu (baríton) i Carles
Casanovas (veu baixa, guitarra i direcció musical).
6. Atès que el Port-Bo és un grup que disposa d’una dilatada trajectòria que enguany celebra el
seu 50è aniversari.
7. Atès que el grup Port-Bo ha estat un dels grups d’havaneres que ha tingut una vinculació més
estreta amb la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell, participant en totes les seves
edicions.
8. Atès que el grup Port-Bo porta el nom de Palafrugell i de Calella arreu on ofereixen la seva
música, fins i tot fora de les nostres fronteres, com ho han demostrat actuant a Turquia o Japó
entre d’altres.
9. Atès que el grup Port-Bo ha recollit i renovat l’herència dels antics cantaires a les tavernes de
Calella.
10. Atès que el grup Port-Bo segueix essent un referent a nivell musical per la seva qualitat i la
seva dilatada discografia.
11. Atès que el Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament de Palafrugell preveu
l’atorgament del Diploma al Mèrit Ciutadà a persones, entitats, confederacions, agrupacions,
institucions, empreses, comerços, etc, que mereixin la gratitud de Palafrugell per a activitats
destacades en el camp cívic, cultural, esportiu, comercial o d’altres, que donin prestigi a la vila de
Palafrugell.
D’acord amb els antecedents exposats, es proposa al Ple que adopti l’acord següent:
Acords
Atorgar al grup Port-Bo el Diploma al Mèrit Ciutadà de l’Ajuntament de Palafrugell com a
reconeixement a la seva activitat cultural i musical al llarg d’aquests 50 anys.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
A.4) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
15.- Mocions
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15.1 Moció del grup municipal d'ERC per a un nou país lliure de corrupció d'estat
Núm. exp.: 4/2016 de Mocions

Relació de fets
El diari Público ha difós les gravacions d’unes converses entre el ministre de l’interior en funcions i
candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de
l’Oficina Antifrau, en què es demostra la persecució dels poders de l’estat contra Esquerra
Republicana de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya. Amb la intenció de fer
descarrilar el procés d’independència, el ministre Fernàndez Díaz, amb la connivència del cap de
l’Oficina Antifrau, va intentar construir caos de corrupció per desacreditar els partits favorables a la
independència de Catalunya davant de la societat.
Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en aquestes
gravacions, no han trobat cap indicio de corrupció pera fer-ho. Les forces polítiques
independentistes són perseguides per tots els poders de l’Estat espanyol per entorpir que
compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.
La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil que ha
convocat manifestació per expressar el rebuig a aquests fets.
Atès que l’oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar per enfortir la
integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.
Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets com els descrits,
propis d’estats totalitaris.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Palafrugell proposa
d’adopció dels següents:
Acords
Primer. L’Ajuntament de Palafrugell exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en funcions,
el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de
Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut
del seu càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Palafrugell a les accions que tant el parlament de
Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per esclarir els fets i demanar
responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou país lliure
de corrupció d’Estat.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’
Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’
Associació de Municipis per la Independència.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Es tracten conjuntament les mocions dels punts 15.1 i 15.2 de l’ordre del dia.
Les intervencions completes d’aquests punts de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:37:07 de la gravació.
Per part d’Esquerra Republicana de Catalunya es llegeix la moció i es fa una breu introducció
explicant els motius de la mateixa.
Per part de CiU es fa lectura de la moció del punt 15.2, que té un contingut similar a l’anterior.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la moció del grup municipal d'ERC per a un nou país
lliure de corrupció d'estat la proposta.
15.2 Moció dels grups municipals del PSC, CiU i l'Entesa exigint la dimissió del Ministre de
l'Interior en funcions i donant suport a la decisió del Parlament de Catalunya per iniciar els
tràmits per cessar el director de l'Oficina Antifrau
Núm. exp.: 3/2016 de Mocions

Relació de fets
Davant les converses difoses pel diari Público entre el ministre de l’Interior Jorge Fernàndez Díaz,
i el director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, on queda clar l’intent de conspiració contra
determinats polítics i partits polítics catalans, el món local mostra el seu total rebuig i denuncia la
falta de respecte cap al poble català i els seus representants.
Els grups municipals del PSC, CiU i l’Entesa condemnem l’ús que el govern de l’Estat ha fet
d’institucions públiques pe manipular, erosionar i atemptar contra la democràcia i la legalitat.
Els ajuntaments catalans també hem estat objectiu de persecució en els darrers temps, com tot
allò que significa respectar la voluntat dels ciutadans i que no encaixa amb l’objectiu polític del
Govern d’Espanya.
Per tot això, considerem inajornable la dimissió o cessament del Ministre de l’Interior i donem
absolutament suport a la decisió que el Parlament ha pres aquest per iniciar els tràmits per cessar
al director de l’Oficina Antifrau.
En aquest sentit, lamentem que el govern espanyol hagi fet servir eines de l’Estat, que han d’estar
al servei de la ciutadania, per interessos partidistes i manipular la realitat. Una conspiració que ha
provocat el desprestigi de la política i dels seus actors.
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La nostra prioritat és retornar el prestigi a la política i posar en valor la gran tasca i esforç que
realitzen els representants polítics locals. Tot amb l’únic objectiu de posar el nostre gra de sorra
per millorar els pobles i ciutats del nostre país.
Acords
Primer. Exigir la dimissió immediata del Ministre de l’Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernández
Díaz.
Segon. Mostrar el nostre suport total a la decisió del Parlament de Catalunya per iniciar els tràmits
per cessar el director de l’oficina Antifrau, el Sr. Daniel de Alfonso.
Tercer. Fer arribar els acords d’aquesta moció a les entitats municipalistes catalanes, el Parlament
de Catalunya i al president del Govern Espanyol en funcions, el Sr. Mariano Rajoy.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la moció dels grups municipals del PSC, CiU i l'Entesa
exigint la dimissió del Ministre de l'Interior en funcions i donant suport a la decisió del Parlament
de Catalunya per iniciar els tràmits per cessar el director de l'Oficina Antifrau
Proposta de moció urgent del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:47:16 de la gravació.
El senyor Jonama sol.licita la incorporació d’una proposta del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya. El grup considera que s’està creant un greuge comparatiu entre els ciutadans que han
pagat la sanció i han reclamat i aquell que no reclamen, doncs als primers se’ls torna els diners i
als segons no.
Pensen que els imports de la sanció s’haurien de retornar sense necessitat de reclamació de
l’import, fent-ho d’ofici.
El senyor alcalde exposa el raonament que en el seu moment es va fer per part dels serveis
jurídics de l’Ajuntament i de Xaloc. Cal una petició concreta de cada ciutadà.
El senyor Jonama insta al govern que es revisi el procediment i que si jurídicament es pot revisar i
fer-ho d’ofici que es faci.
Retira la proposta de moció i fa el prec al govern, que s’accepta i manifesta que es concertarà una
reunió amb el regidor, els serveis jurídics i Xaloc per exposar aquesta posició.
16.- Informes
No n’hi ha hagut.
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17.- Precs i preguntes
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
00:56:45 de la gravació.
- El senyor Tané pregunta per l’estat i les actuacions previstes al camí de ronda entre Tamariu i
cala Pedrosa.
El senyor Rangel contesta que el camí té dos o tres problemes puntuals. S’està redactant el
projecte però cal expropiar i no hi ha acord amb els propietaris. També té un problema de
manteniment i d’erosió a la zona de sota la Musclera
- El senyor Palahí demana posar una ampolla enmig del Ple. Exposa que hi ha un líquid a dins
però que no sap què és, informa que és un abocament a la via pública que el mateix ha recollit.
Exposa que algú li ha posat en coneixement que això surt d’una instal.lació del mateix Ajuntament,
surt d’un tub de formigó antic. Manifesta que aquest líquid està enverinat i que hi ha regidors que
en tenen constància i no han fet res.
Demana si saben que aquest líquid surt d’una dependència municipal i si el govern tenia
coneixement que això s’està abocant?
Finalment manifesta que fa tuf a prevaricació si la resposta és afirmativa.
El senyor alcalde demana al regidor que identifiqui l’abocament i la dependència, i si té indicis
raonables dels fets i d’encobridors que vagi a la fiscalia immediatament.
El senyor Palahi contesta que surt de la riera del Tanatori, de l’Escorxador Municipal i reitera la
pregunta de si algun regidor de l’equip de govern ho sabia.
El senyor Rangel intervé manifestant que hi ha un problema amb l’Escorxador. La fossa sèptica té
vessaments incontrolats, és el sobreeixidor d’una fossa que es neteja amb regularitat i s’està
treballant per reconduir la situació, tant punt es pugui solucionar el problema es comunicarà als
regidors i als veïns..
El senyor Palahí intervé novament manifestant que si hi ha vessaments s’ha de tancar
l’Escorxador per evitar que torni a passar. Davant d’aquesta situació si s’ha de tancar l’activitat, es
tanca.
- El senyor Lladó fa un prec en relació als desperfectes que causa un contenidor.
També demana si es farà un seguiment de les instal.lació de barraques durant la Festa Major.
- El senyor Jonama intervé manifestant que ja s’ha fet l’enquesta als veïns dels carrers borbònics,
però demana si s’ha actuat sobre les demandes dels veïns, relacionades amb l’estat dels carrers.
També pregunta perquè el servei municipal no dóna servei de casal a les tardes, caldria que
s’ampliés aquesta activitat.
En relació a la primera pregunta contesta el senyor alcalde manifestant que els veïns demanaven
que es fessin altres actuacions en aquests carrers. Informa que es fan reunions amb les
associacions de veïns i es van fent les actuacions demanades i es marca l’ordre de prioritats
d’acord amb ells.
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La senyora Baserba contesta a la segona pregunta del senyor Jonama informant que a les bases
de les subvencions no es preveia el servei de tardes però que els adjudicataris varen fer la
proposta de mantenir el Casal obert en horari de tardes però no hi ha hagut suficients inscripcions.
El senyor Jonama intervé dient que en el full d’inscripció no hi consta que cas de no haver-hi prous
nens i nenes inscrits no es faria l’activitat a les tardes.
Manifesta que si hi ha vinculació directa entre l’Ajuntament i l’Associació, potser algú s’hauria
hagut d’abstenir en el procés de participació.
- La senyora Massaguer informa que en el carrer Pi i Margall s’han aixecat les voreres i són
perilloses.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, s’aixeca la sessió.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes pel Ple del dia 26 de juliol de 2016.
La sessió es va gravar a través d’un sistema d’imatge i so, que s’ha editat amb el número
20160628, i que té una duració total d’1 hora, 37 minuts i 25 segons minuts.
L’alcalde, Juli Fernandez Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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