Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 26/07/2016
Identificació
Núm.: PLE 9/2016
Dia: 26/07/2016
Hora d’inici: 19.30 h
Hora de fi: 21:31 h
Lloc: Sala de plens
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Segon tinent d’alcalde Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Primer tinent d'alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Tercer tinent d’alcalde Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora Senyora MARTA BASERBA MUÑOZ
Regidor Senyor GUILLEM GENOVER RIBAS
Regidor Senyor JOSEP PIFERRER PUIG
Regidora Senyora ROSER MASSAGUER I MALLEU
Regidor Senyor ALBERT TANÉ PADRÓS
Regidor Senyor XAVIER JONAMA CASELLAS
Regidora Senyora MÒNICA TAUSTE VIVO
Regidor Senyor PAU LLADÓ I REBULL
Regidor Senyor JAUME PALAHÍ I AGUSTÍ
Regidor Senyor VÍCTOR GIRBAL BOSSACOMA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
Han excusat la seva assistència
No n’hi ha.
A la Sala de plens de la casa Consistorial es reuneix el 26/07/2016 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
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A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3.- Reglament de segona activitat a la Policia Local de Palafrugell
4.- Declaració despesa plurianual execució Fase II projecte de millota urbana del Passeig Cipsela
a Llafranc
5.- Execució pressupost 2016 a 30 de juny i informes morositat primer i segons trimestre 2016
B)

PART DE CONTROL

6.- Mocions
6.1 Moció de suport a les oficines liquidadores, presentada pels grups municipals PSC, CIU i
l’Entesa de l’Ajuntament de Palafrugell
7.- Informes
8.- 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 26 de juliol de 2016
Sense que hi hagi intervencions es té per aprovada la mateixa per unanimitat.

2.- Resolucions de l’alcaldia
Es dóna compte a l'efecte d'assabentat de les resolucions dictades per l'Alcalde durant els
següents períodes:
- Període comprès entre el 23 de juny de 2016 i el 20 juliol de 2016, número en ordre correlatiu
creixent del 1176/2016 al 1350/2016.
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A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3.- Reglament de segona activitat a la Policia Local de Palafrugell
Núm. exp.: 3/2016 de Ordenances i reglaments

Relació de fets
Vist l’esborrany del reglament de segona activitat a la Policia Local de Palafrugell.
Aquest reglament té per objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica en la
prestació dels serveis i fer compatibles els drets del personal de la Policia Local amb els
interessos generals de l’Ajuntament, i el necessari recolzament de l’Ajuntament al funcionariat, a
través de l’assignació d’efectius del personal afectat a altres destinacions d’acord amb la seva
categoria professional i/o qualificació tècnica, en el qual pugui desenvolupar les seves funcions
professionals adequadament.
Fonaments de dret
L’article 43 de la Llei de Policies Locals de Catalunya estableix que els policies locals que segons
dictàmen mèdic o per raó d’edat, que en cap cas pot ésser inferior a cinquanta-set anys, tinguin
disminuïda llur capacitat per complir el servei ordinari passen a la situació de segona activitat,
d’acord amb el que disposi el reglament municipal respectiu.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment el reglament de segona activitat a la Policia Local de Palafrugell,
segon el text que consta a l’annex.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament pel termini mínim
de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP.
Tercer.- Comunicar aquest acord als sindicats que formen part de la mesa de negociació.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:06:12 de la gravació.
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La senyora Zaragoza exposa la proposta, manifestant que des de mandat anterior hi havia
voluntat de fer aquest reglament. S’havia intentat anteriorment però es va congelar perquè la
Generalitat volia aprovar una modificació de la Llei de Policies Locals. Indica que el nou reglament
s’ha pactat amb UGT i SPPM-CAT, però que no hi ha acord amb el sindicat CSIF, donat que el
mateix no està conforme en part del redactat. Seguidament fa una exposició de la regulació que
estableix el reglament. Per últim, fa esment a què en la negociació del reglament amb els sindicats
s’ha col·laborat amb l’associcació AIL-POLD, i que per aquest motiu vol agraïr al senyor Vicens
Flores, president de la mteixa, la seva col·laboració.
El senyor Piferrer intervé dient que va formar part d’aquesta comissió, els sembla correcte el
reglament, i pensa que és una millora. Que la nova llei de Policies Locals hagués estat un pas
endavant, però és una pena que no s’hagi aprovat. Per últim, entén que la posició del sindicat
CSIF en contra el topall de 14 agents en segona activitat, però que també entén que cal limitar el
nombre màxim d’agents en segona activitat.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.

4.- Declaració despesa plurianual execució Fase II projecte de millora urbana del Passeig
Cipsela a Llafranc
Núm. exp.: 64/2016 de Propostes de despeses

Vist el projecte de millora urbana del Passeig Cipsela a Llafranc aprovat definitivament per acord
del Ple de data 28 de juny de 2016 per un pressupost total d’execució per contracte de
2.075.574,21 € IVA inclòs i que es desglossa en 3 fases :
Import
FASE I. Infraestructures del Passeig

458.596,98

FASE II. Urbanització del Passeig

1.411.716,81

FASE III. Construcció Oficina de Turisme i Serveis públics
Total

205.260,42
2.075.574,21

Atès que està previst iniciar la licitació conjunta de la Fase I i II a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 21.1532.61903 i 21.1500.61903 respectivament.
Atès que està previst que l’execució de la inversió sigui iniciada abans de final de l’exercici 2016 i es preveu
que el seus efectes econòmics s’estenguin per l’exercici 2017, per la Fase II a càrrec de l’aplicació
21.1500.61903, la seva distribució entre els dos anys es realitzi d’acord amb el següent calendari:
Anualitat

Subvenció

2016

411.699,00 euros
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2017

1.000.017,81 euros

Vist l’informe emes per l’interventor accidental en data 14 de juliol de 2016.
Vist l’establert a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 79 a 88 del Reial Decret
500/1990.
Acords
Primer.- Aprovar la declaració de despesa plurianual en relació a la Fase II Urbanització del Passeig del
projecte de millora urbana del Passeig Cipsela a Llafranc pels exercicis 2016 i 2017 a càrrec de l’aplicació
21.1500.61903, d’acord amb el següent detall:
Anualitat

Import

percentatge

2016

411.699,00

29,16%

2017

1.000.017,81

70,84%

total

1.411.716,81

Segon.- Aprovar el compromís de despesa a càrrec d’exercicis futurs pels imports i percentatges
que consten en el punt segon del present acord, pels quals s’habilitarà el corresponent crèdit
pressupostari pels exercicis d’execució.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:09:35 de la gravació.
El senyor Alcalde manifesta que són el recursos que permeten executar l’obra en 2 anys i licitar
les obres perquè comencin el mes d’octubre. Una part del finançament va a 2016 i l’altre al 2017.
El senyor Piferrer comenta que no té res a dir en relació a la despesa plurianual, però s’abstindran
per coherència amb l’abstenció de l’aprovació del projecte del Passeig.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria la proposta, amb els següents vots:
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Vots a favor: Els senyors Fernández, Rocas, Rangel, Vencells, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios, els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola, Baserba (CIU), el senyor Genover
(Entesa) total tretze vots a favor.
Abstencions: Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste
(ERC) i el senyor Girbal (C’s), total vuit abstencions.

5.- Execució pressupost 2016 a 30 de juny i informes morositat primer i segons trimestre
2016
Núm. exp.: 9/2016 de Liquidació del pressupost

Relació de fets
Vist l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals , que diu textualment:
“La Intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia,
información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con
la periodicidad que el Pleno establezca”
Vista la disposició addicional segona de les Bases d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple
de la corporació en data 19 de novembre de 2015, que estableix que la Informació a remetre al
Ple haurà de contenir la següent informació:
D’acord amb l’establert a l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, abans de la finalització de cada semestre
natural es remetrà al Ple informació referent a
1.

Execució pressupost de despeses corrents, que contindrà per cada aplicació pressupostària:
a.
Els crédits inicials, les seves modificacions i els crédits definitius
b.
Les despeses compromeses
c.
Les obligacions reconegudes netes
d.
Els pagaments realitzats

2.

Execució pressupost d’ingressos corrents, que contindrà per cada aplicació pressupostària:
a.
Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives
b.
Els drets reconeguts nets
c.
La recaptació neta

3.

Els moviments i la situació de la tresoreria

S’incorporarà com a annex els informes i relacions referents a la llei 15/2010 previstes a l’article
18.14 i 18.15 de les present Bases.
La informació referent al primer semestre s’haurà de remetre en el Ple ordinari del mes de juliol del
mateix any, o immediatament posterior si aquest no es realitzés, i la informació referent al segons
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semestre s’haurà de remetre en el Ple ordinari del mes de febrer de l’any següent , o
immediatament posterior si aquest no es realitzés.
Vist l’establert a les regles 105 i 106 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Acords
Donar compte al Ple de la Corporació de l’estat d’execució del Pressupost municipal a data 30 de
juny de 2016, d’acord amb l’establert a l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i dels terminis de pagament
segons es preveu a l’article 4t. de la Llei 15/2010.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:16:55 de la gravació.
Intervé el senyor Alcalde manifestant que aquesta liquidació és correcte respecte l’aprovació
inicial, exposant les magnituds econòmiques més importants d’aquest estat d’execució. Els drets
reconeguts fins el moment tenen un contingut positiu respecte el 2015. Les finances municipals
tenen un comportament positiu també comparant amb municipis de l’entorn, el capítol de personal
s’ha executat en el 54%, per tant, també s’estan complint les previsions. La despesa ordinària
també té un comportament habitual. Pel que fa a l’execució de les inversions, estan en fase de
preparació i licitació.

B) PART DE CONTROL
6.- Mocions
6.1 Moció de suport a les oficines liquidadores, presentada pels grups municipals PSC, CIU
i l’ENTESA de l’Ajuntament de Palafrugell
La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de
l'impost sobre successions i donacions que realitzen les Oficines Liquidadores de districte
hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat s'empara amb la normativa pròpia dels tributs,
disposició addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional 1a del RD
1629/1991 de 8 de novembre.
Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
de Catalunya signat el 30 d'octubre de 2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de
Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el nou sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es
modifiquen determinades normes tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de
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cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions
d'aquesta cessió.
Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en tres grans blocs:
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la recepció de documents,
escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es presenti a les oficines,
independentment que, conforme a les regles de competència territorial, siguin incompetents per
tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió de documentació, també s'hi podria incloure el seu
arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència Tributària de
Catalunya.
En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot allò que defineix la
relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir, informar els contribuents sobre
tots els aspectes de la gestió dels impostos que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen a veure amb la
tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei General Tributària, l'aplicació dels
tributs, respecte a l'impost sobre successions i donacions i a l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. En aquest sentit es qualifiquen i revisen tots els
documents i les autoliquidacions, determinant si s'han autoliquidat correctament els fets
imposables que continguin i s'emeten les propostes de liquidació i les liquidacions provisionals per
valors declarats o comprovats que s'escaiguin. Totes aquelles actuacions que en relació amb els
citats impostos es preveuen en relació a la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a
la via econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos indeguts, acords
de suspensió, recursos de reposició i tramitació de procediments especials de revisió i econòmic
administratius. Així mateix, la qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació
d'acord amb la normativa vigent. I, també, la tramitació de sol·licituds d'ajornaments i
fraccionaments que presentin els contribuents.
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que una àmplia
distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans desplaçaments i al mateix temps al
tractar-se d’Oficines de reduïda dimensió permet un acostament en el tracte envers el ciutadà.
S’ha de tenir en compte, a més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir
coneixements fiscals, es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d’estalviar-se les despeses
del gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una dosi molt alta de paciència.
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models d'autoliquidació) tant de l'impost
sobre TP i AJD com de l´ISD i també duen a terme actuacions de col·laboració en les campanyes
de renda i patrimoni, mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de les
autoliquidacions dels impostos citats.
Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i professionals es
personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes relacionats amb els procediments
d'aplicació dels tributs tramitats a les mateixes, també diàriament s'atenen un nombre elevat de
consultes telefòniques.
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l’eficàcia en la gestió, prova d'això és el fet
que comprova expedient a expedient donant lloc a un major control del compliment de les
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obligacions tributaris dels contribuents. Aquesta comprovació exhaustiva de tots els expedients
presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciència que tots hem de
contribuir, pagant el que és just per aquests tributs ben gestionats, per generar ingressos pel país.
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb una bona formació
professional que s'han convertit en autèntics especialistes en l'àmbit de la gestió d'aquests
impostos complexos. Hi ha una actualització constant tan en l'àmbit de formació jurídica com de
pràctica en la gestió dels procediments.
Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una sèrie
d'informacions en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i en el desplegament d'una
hisenda amb més competències el Govern pretén reforçar l’Agència Tributària de Catalunya en el
sentit que liquidi tots els impostos cedits a partir de l'any que ve, entre ells l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i donacions,
que és una tasca que actualment realitzen les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a
càrrec dels Registradors de la Propietat.
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines Liquidadores, així com amb
els serveis que presten, és elevat entre els ciutadans.
Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients presentats dóna una
seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan comprovacions aleatòries o de mostreig i per
tant estem davant d'una actuació tributària justa, qualitat indispensable pel bon funcionament i
confiança per part dels ciutadans en el sistema tributari.
Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines Liquidadores, actualment
53 oficines distribuïdes pel territori Català, es perdrien precisament els fets diferencials que
caracteritzen a les Oficines Liquidadores en concret la proximitat al ciutadà, l’eficàcia en la gestió i
el personal qualificat, pel fet que es tracta d'oficines petites amb uns mètodes de treball i
organitzatius propis, que permeten un tracte personalitzat amb els ciutadans.
Per tot això, s’acorda:
1. Donar suport explícit a la continuïtat de les Oficines Liquidadores amb l’estructura i distribució
territorial actuals, així com amb tot el seu personal qualificat.
2. Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d’aquest consistori de comptar amb les
Oficines Liquidadores amb les actuals estructures organitzatives, que han demostrat amb escreix
la seva eficiència.
Esmenes:
El Sr. Jonama en nom del grup municipal d’ERC formula una esmena a la moció per tal d’incloure
un nou apartat primer a la part dispositiva amb el següent redactat:
1. Demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plena i directament totes les competències
que en matèria de recaptació de tributs li són pròpies, implementant una gestió pública i
transparents en criteris homogenis i equitatius pel conjunt dels contribuents.
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L’esmena és acceptada pel grup del PSC, de tal manera que la proposta definitiva que es sotmet
a votació queda redactada en els següents termes:

La gestió i liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de
l'impost sobre successions i donacions que realitzen les Oficines Liquidadores de districte
hipotecari a càrrec dels Registradors de la Propietat s'empara amb la normativa pròpia dels tributs,
disposició addicional 2a del RD 828/1998 de 29 de maig, disposició addicional 1a del RD
1629/1991 de 8 de novembre.
Les oficines Liquidadores, en virtut del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles
de Catalunya signat el 30 d'octubre de 2012, prorrogat el dia 22 d'octubre de 2015, exerceixen les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels citats impostos, delegades a la Generalitat de
Catalunya en el marc de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el nou sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es
modifiquen determinades normes tributàries, i de la Llei 16/2010, de 16 de juliol, de règim de
cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions
d'aquesta cessió.
Les funcions encomanades a les oficines liquidadores es podrien agrupar en tres grans blocs:
En un primer bloc, s'inclourien totes aquelles tasques corresponents a la recepció de documents,
escrits, declaracions, autoliquidacions, qualsevol document que es presenti a les oficines,
independentment que, conforme a les regles de competència territorial, siguin incompetents per
tramitar-ho. Respecte de tota la tasca de gestió de documentació, també s'hi podria incloure el seu
arxiu, classificació i custòdia d'acord amb les instruccions emeses per l'Agència Tributària de
Catalunya.
En un segon bloc, s'hi pot afegir el que s'entén com l'atenció al contribuent, tot allò que defineix la
relació que tenen aquestes Oficines amb la ciutadania, és a dir, informar els contribuents sobre
tots els aspectes de la gestió dels impostos que tenen encomanats, així com assistir-los per tal de
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries.
Finalment, en un tercer bloc, s'integrarien totes aquelles actuacions que tenen a veure amb la
tramitació dels procediments previstos al Títol III de la Llei General Tributària, l'aplicació dels
tributs, respecte a l'impost sobre successions i donacions i a l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. En aquest sentit es qualifiquen i revisen tots els
documents i les autoliquidacions, determinant si s'han autoliquidat correctament els fets
imposables que continguin i s'emeten les propostes de liquidació i les liquidacions provisionals per
valors declarats o comprovats que s'escaiguin. Totes aquelles actuacions que en relació amb els
citats impostos es preveuen en relació a la revisió en via administrativa fins a la seva tramitació a
la via econòmic administrativa, és a dir, procediments de devolució d'ingressos indeguts, acords
de suspensió, recursos de reposició i tramitació de procediments especials de revisió i econòmic
administratius. Així mateix, la qualificació de les infraccions tributàries, la seva incoació i tramitació
d'acord amb la normativa vigent. I, també, la tramitació de sol·licituds d'ajornaments i
fraccionaments que presentin els contribuents.
Les Oficines Liquidadores presten uns serveis de proximitat al ciutadà, ja que una àmplia
distribució geogràfica evita que el contribuent hagi de fer grans desplaçaments i al mateix temps al
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tractar-se d’Oficines de reduïda dimensió permet un acostament en el tracte envers el ciutadà.
S’ha de tenir en compte, a més que actualment hi ha molts interessats que, tot i no tenir
coneixements fiscals, es fan els tràmits pel seu compte amb la finalitat d’estalviar-se les despeses
del gestor i això implica un major nombre de persones ateses i una dosi molt alta de paciència.
Ofereixen el servei de cita prèvia (generació de diferents models d'autoliquidació) tant de l'impost
sobre TP i AJD com de l´ISD i també duen a terme actuacions de col·laboració en les campanyes
de renda i patrimoni, mitjançant punts d'atenció personalitzada per a la confecció de les
autoliquidacions dels impostos citats.
Aquesta proximitat es veu reflectida en el fet que diàriament molts ciutadans i professionals es
personen a les oficines per informar-se sobre diversos temes relacionats amb els procediments
d'aplicació dels tributs tramitats a les mateixes, també diàriament s'atenen un nombre elevat de
consultes telefòniques.
Una de les propietats de les Oficines Liquidadores és l’eficàcia en la gestió, prova d'això és el fet
que comprova expedient a expedient donant lloc a un major control del compliment de les
obligacions tributaris dels contribuents. Aquesta comprovació exhaustiva de tots els expedients
presentats fa que el ciutadà confiï en el sistema tributari i prengui consciència que tots hem de
contribuir, pagant el que és just per aquests tributs ben gestionats, per generar ingressos pel país.
Els empleats de les Oficines Liquidadores són persones ben preparades amb una bona formació
professional que s'han convertit en autèntics especialistes en l'àmbit de la gestió d'aquests
impostos complexos. Hi ha una actualització constant tan en l'àmbit de formació jurídica com de
pràctica en la gestió dels procediments.
Atès que des de fa uns mesos, han aparegut als mitjans de comunicació tota una sèrie
d'informacions en el sentit que dins del marc legal autonòmic vigent i en el desplegament d'una
hisenda amb més competències el Govern pretén reforçar l’Agència Tributària de Catalunya en el
sentit que liquidi tots els impostos cedits a partir de l'any que ve, entre ells l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i donacions,
que és una tasca que actualment realitzen les Oficines Liquidadores de districte hipotecari a
càrrec dels Registradors de la Propietat.
Atès que el grau de satisfacció amb el funcionament de les Oficines Liquidadores, així com amb
els serveis que presten, és elevat entre els ciutadans.
Atès que les Oficines Liquidadores comproven la totalitat dels expedients presentats dóna una
seguretat jurídica al ciutadà que no té quan es fan comprovacions aleatòries o de mostreig i per
tant estem davant d'una actuació tributària justa, qualitat indispensable pel bon funcionament i
confiança per part dels ciutadans en el sistema tributari.
Atès que davant d'un hipotètic desmantellament de la xarxa d'Oficines Liquidadores, actualment
53 oficines distribuïdes pel territori Català, es perdrien precisament els fets diferencials que
caracteritzen a les Oficines Liquidadores en concret la proximitat al ciutadà, l’eficàcia en la gestió i
el personal qualificat, pel fet que es tracta d'oficines petites amb uns mètodes de treball i
organitzatius propis, que permeten un tracte personalitzat amb els ciutadans.
Per tot això, s’acorda:
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1. Demanar al govern de la Generalitat que assumeixi plena i directament totes les competències
que en matèria de recaptació de tributs li són pròpies, implementant una gestió pública i
transparents en criteris homogenis i equitatius pel conjunt dels contribuents.
2. Donar suport explícit a la continuïtat de les Oficines Liquidadores amb l’estructura i distribució
territorial actuals, així com amb tot el seu personal qualificat.
3. Traslladar al govern de la Generalitat la voluntat d’aquest consistori de comptar amb les
Oficines Liquidadores amb les actuals estructures organitzatives, que han demostrat amb escreix
la seva eficiència.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:19:15 de la gravació.
El senyor Alcalde exposa la moció.
Intervé el senyor Girbal manifestant que votaran a favor de la moció però que no volen adherir-se
com a proposants a la mateixa per tal que sigui institucional.
Intervé el senyor Jonama manifestant que veuen una preocupació dels propis treballadors
d’aquestes oficines per les modificacions que pretén realitzar el govern de la Generalitat. Però
també entenen que el sistema actual té un cost molt elevat per la pròpia Generalitat, perquè
actualment actuen com empreses privades. En el Ple del Parlament es va debatre aquesta
qüestió, en el sentit que els treballadors tenen un coneixement important, però que cal reduir els
costos d’aquestes oficines. A partir d’aquest argument, és el motiu pel qual es proposa l’esmena
de la moció.
El senyor Alcalde respon al senyor Jonama, indicant que no veu problema en afegir el punt
d’esmena, donat que la seva filosofia es defensar l’estructura territorial d’oficines liquidadores i no
la forma de gestió.
El senyor Jonama, comenta que si s’accepta l’esmena els agradaria afegir-se a aquesta moció.
Senyor Alcalde, manifesta que s’accepta l’esmena i fem la prosposta conjunta amb PSC, CIU,
Entesa i ERC. I ara la votaríem, perquè el senyor Girbal ha dit que si.

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

7.- Informes
No n’hi ha hagut.

8.- Precs i Preguntes

Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 26/07/2016

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

Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:28:15 de la gravació.
Del grup d’Esquerra Republicana, intervé el senyor Tané, manifestant que té dues qüestions. La
primera és en relació a l’estat del vial entre el polígon i la Fanga, i l’altra en relació a què a les
platges, l’any passat hi havia la bandera EMAS i ISO 14001, i aquest any no, es pregunta el motiu.
El senyor Alcalde respon a la primera qüestió dient que l’empresa ha presentat una proposta de
vial que està a l’àrea d’Urbanisme. Que s’està en fase d’adjudicació de l’obra de circumval·lació
però que la previsió és que les dues obres vagin coordinades.
El senyor Rangel respon a la segona pregunta, manifestant que al proper Ple podrà donar una
resposta més exhaustiva, però les banderes es varen treure perquè estaven molt fetes malbé i es
substituiran.
En relació al traçat del vial a la Fanga informarà al proper Ple. No s’han pogut recepcionar les
obres per un problema de subministrament elèctric.
Intervé el senyor Palahí preguntant si existeix un reglament ètic del comportament dels
responsables polítics en el tracte als ciutadans?
El senyor Alcalde respon que no hi ha un reglament ètic aprovat pel propi ajuntament. Però que
les normes ètiques són generals i són de sentit comú.
El senyor Palahí pregunta que per un tram de vial que no està acabat, entre l’escorxador i el
cementiri.
El senyor Rangel contesta que diu que en prenen nota.
El senyor Palahí, dona les gràcies perquè després de les denúncies que varen fer al Ple del
vessament d’aigües residuals es va solucionar el mateix. Pregunta si està prevista alguna millora
de la riera després dels vessaments que es varen produir. Indica que consultada la freqüència de
buidatge de la fossa sèptica, es constata que només es feia un cop l’any. I que per aquest motiu
cada dia es produïen vessaments a la llera.
Finalment afirma que des del grup d’ERC no volen que es tanqui l’escorxador sinó que no
s’embruti.
El senyor Alcalde respon que s’està buscant una solució definitiva a l’escorxador. Que no és
veritat que el govern no volgués fer l’actuació sobre la recollida d’aigües residuals, que l’equip de
govern està treballant i parlant amb els operadors i que s’ha fet el primer pas.
L’Ajuntament ha de netejar la llera i que està previst fer-ho. Que s’ha fet la feina de fiscalització.
El senyor Palahí no es pot continuar embrotint i dir que ja es solucionarà. Sinó que cal prendre
mesures de forma immediata.
Intervé el senyor Lledó i pregunta per un pas de zebra del carrer Barris i Buixó, que es va demanar
per adaptar-lo a minusvàlids.
El senyor Alcalde manifesta que al proper Ple es respondrà.
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El senyor Lledó pregunta pel nombre d’assistents a l’últim dia de barraques.
La senyora Baserba respon que el nombre d’assistents varen ser unes 800 persones a la festa
Holy, que tenia entrada gratuïta, i posteriorment al concert de la nit, unes 1000 persones.
El senyor Lledó, manifesta que el preu de 10 euros era massa alt i que l’acta hauria de ser gratuït.
També manifesta que en la seva opinió tots els actes de la festa major haurien de ser gratuïts.
La senyora Baserba respon que és un acte addicional a la festa major, donat que anteriorment no
s’havia fet mai. També que no s’ha eliminat cap acte, que s’ha donat una oferta més, i que la festa
holy gratuïta es va poder fer gràcies a l’esdeveniment. També es va oferir portar les barres del bar
del concert a les entitats juvenils per tal que tinguessin una font d’ingressos. Finament esmenta
que al municipi es fan molts actes que no són gratuïts, com ara els actes al teatre, concerts...
L’altra qüestió que formula el Sr. Lledó és quines accions s’han portat a terme per complir amb la
moció per penjar l’estelada a l’Ajuntament per part de CIU.
El senyor Gómez manifesta que han fet les mateixes gestions que el grup d’ERC. És potestat de
l’Alcalde hissar les banderes que consideri oportunes i més enllà d’això han de respectar aquesta
competència. Al seu grup li agradaria hissar l’estelada però no tenen cap potestat al respecte.
El senyor Piferrer, manifesta que els Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols, Palamós, La Bisbal,
Torroella de Montgrí varen tenir l’estelada al balcó o al costat de l’Ajuntament l’any 2015 fins
abans de començar la campanya electoral, tots menys Palafrugell.
Intervé el senyor Jonama i pregunta pel semàfor de Llofriu. Exposa que s’han rebut els informes
de Xaloc i de la secretaria de l’Ajuntament. Que es va fer una reunió informativa, demanant que
es comprometi l’Alcalde a fer una carta a totes les persones que han pagat la multa, per informarlos de l’error i que puguin demanar la devolució dels diners de les sancions. Afirma que el mateix
alcalde va anunciar a TV Costa Brava que faria una carta a tots els afectats.
L’Alcalde exposa que unes 1.00 persones ja han demanat la devolució de la sanció. Expressa
que s’agafa la intervenció del Sr. Jonama com un prec i que li donarà una resposta. Té intenció
de fer la devolució dels diners a aquelles persones que reclamin. Pren nota i esmenta que la
demanda serà estudiada.
Intervé la senyora Massaguer i pregunta per la gestió electrònica dels tràmits de l’Ajuntament i la
implantació d’aquesta Llei 39/2015 de procediment administratiu.
La senyora Zaragoza, respon que hi ha un calendari de desplegament d’administració electrònica,
es varen tenir uns problemes en el funcionament del programari ABSIS i s’ha canviat per AYTOS.
Informa que s’anirà ampliat l’ús d’aquestes eines, i que la previsió és que a primers del 2017
estarà tot desplegat. Molts tràmits es podran fer a través de l’OAC i la Llei que entra en vigor a
l’octubre amb la intenció que funcioni tot.
Intervé el senyor Gómez manifestant que l’Ajuntament de Palafrugell és un dels ajuntaments que
està més avançat en aquest aspectes.
El senyor Piferrer manifesta que des del grup d’ERC han participat des de fa mesos a la comissió
de residus. Però que la campanya per la implantació del porta a porta no es fa bé i que els
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resultats no són els esperats. No és culpa de l’equip de govern que no es faci bé la selectiva, sinó
que té responsabilitat en la comunicació amb els veïns. També fa esment a diferents incidències
que es varen produir durant el desplegament del nou contracte. Creu que la campanya s’ha fet
amb poca col·laboració per part política. Per aquests motius informa que els companys del seu
grup no assistiran més a la comissió quan es parli del servei perquè no els agraden els resultats
que ha tingut.
El senyor Rangel exposa que li sap greu que aquestes reflexions no s’hagin posat de manifest
abans. Doncs les aportacions que ha fet ERC a la comissió no han estat gaires. Diu que no és
just que en aquest moment es despengin de la Comissió donat que fa tres mesos que funciona,
en un canvi que és molt complicat i llarg. Demana que reconsiderin la seva posició.
El senyor Piferrer manifesta en cap moment es fa una crítica a la informació que es dóna als
regidors, la informació entre el grup d’ERC és fluida. Però senten que els resultats del carrer han
empitjorat, o no han millorat. Reitera que no els agrada com s’ha fet la campanya.

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

Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada amb les esmenes següents pel Ple del dia 30 d’agost
de 2016. La sessió es va gravar a través d’un sistema d’imatge i so, que s’ha editat amb el
número 20160726, i que té una duració total de 121:14 minuts.
Esmenes: s’incorpora la Sra. Maria Teresa Frigola Borràs com a assistent, i es corregeix el
cognom de la regidora Sra. Massaguer que apareixia erròniament com a Masferrer en el torn de
precs i preguntes.
L’alcalde, Juli Fernandez Iruela
El secretari, Marià Vilarnau Massa
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