Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 27/09/2016
Identificació
Núm.: PLEJGL11/2016
Dia: 27/09/2016
Hora d’inici: 19.30h
Hora de fi: 20.51h
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 BORRAS
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 27/09/2016 el Ple per fer sessió Ordinària
en Primera convocatòria, a l'hora que s'indica a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
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Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser iniciada la
sessió, consistent en un terç dels membres de dret que en formen part, es passa a tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia.

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 30 d’agost de 2016
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- Resolucions de l’alcaldia
Es dóna compte a l'efecte d'assabentat de les Resolucions dictades per l'Alcalde durant els
següents períodes:
- Període comprès entre el 23 d’agost de 2016 i el 22 de setembre de 2016, número en ordre
correlatiu creixent de la 1555/2016 a la 1778/2016.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3. Festes Locals any 2017.- Aprovació
Núm. exp.: 5/2016 de Festes populars

Relació de fets
Vist l’escrit del dia 4 de juliol de 2016, registre d’entrada 8929, de la Generalitat de Catalunya
(Departament d'Empresa i Ocupació), sol·licitant que es fixin les dues festes locals per a l’any
2017.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Aprovar la proposta que, per a l’any 2017, siguin incorporades al calendari laboral, com a festes
de caràcter local de Palafrugell, la del dia 5 de juny de 2017, dilluns següent al Carroussel de les
Festes de Primavera de Palafrugell i la del dia 20 de juliol de 2017, dia de Santa Margarida, de
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conformitat amb el que disposa l’article 37.2 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat
per RDL 1/1995, de 24 de març
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
No hi ha intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.

4. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública. Aprovació inicial
Núm. exp.: 2/2016 de Ordenances i reglaments

Relació de fets
Vist l’esborrany de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública de Palafrugell.
Aquest reglament neix de la necessitat de reunir en un sol text, els criteris que es venen aplicant a
les diferents resolucions d’autorització d’ús de la via pública perseguint els principis de la legalitat,
universalitat, igualtat i coherència, de forma que l’ocupació de la via pública es realitzi amb la
menor interferència dels interessos generals dels ciutadans, els quals sempre prevaldran sobre els
particulars. La finalitat que es persegueix és que quan s’autoritzi una ocupació, aquesta tingui la
mínima incidència sobre l’ús comú general de la via pública per part dels ciutadans sense deixar
de banda el suport institucional a l’activitat econòmica del sector comercial i de la restauració.
Així mateix la normativa municipal és insuficient per regular aquests tipus d’activitats, atès que no
estan suficientment definits aspectes tan essencials com són els relatius a requisits tècnics i
estètics, així com per la no determinació d’espais i zones singulars d’especial consideració com
són el centre de la vila i la primera línia marítima. Per això, amb l’establiment d’aquesta ordenança
es persegueix l’homogeneïtat dels materials autoritzables i de la seva disposició a la via pública, a
fi d’aconseguir millorar l’estètica, el disseny i la qualitat d’aquestes instal·lacions i reduir el seu
impacte, pel fet que, Palafrugell, és un important destí turístic.
També es té en compte la influència que sobre els bars, cafeteries i restaurants ha tingut la Llei
42/2010, de 30 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme i reguladora de la venda,
el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
Fonaments de dret
Aquesta ordenança es dicta en exercici de la potestat normativa local regulada per la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local de Catalunya i pel Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i ha
de servir per establir un procediment administratiu més clar, senzill i àgil que faciliti la tramitació
dels permisos municipals, al mateix temps que preveu un procediment per a la retirada dels
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elements que ocupin la via pública sense llicència, fora de l’espai autoritzat o de forma indeguda, i
un procediment disciplinari adient per aconseguir l’efectivitat de la present normativa.
Per la tramitació de l’ordenança és d’aplicació l’article 63 del Reglament d’obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals.

Acords
Primer.- Aprovar inicialment de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública,
segon el text que consta a l’annex.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’ordenança 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.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:01:27 de la gravació.
El senyor Rangel exposa que es va fer una comissió redactora que al llarg de 3 o 4 reunions tots
els grups varen debatre un document que tractés els diferents aspectes d’ocupació de la via
pública.
El senyor Piferrer, manifesta que han participat en aquesta comissió, que ha estat molt
participativa i es feliciten de la redacció. Creiem que serà més pel poble. L’únic “però” és que en
aquesta ordenança es delimiten zones d’especial tractament. Volen saber si la seva regulació es
farà a través d’ordenances pròpies o serà per acord de Junta de Govern Local. Si poden participar
hi votaran a favor si no s’abstindran.
El senyor Rangel, respon que per part de l’equip de govern, no hi ha problema en què oposició i
govern tinguin representants per tractar les zones especials.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

5. Modificació de l’Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència. Ratificació de la
creació de la comissió redactora.
Núm. Exp.: 5/2016 de Ordenances i reglaments

Relació de fets
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L’Ajuntament de Palafrugell va aprovar, en data 29 de novembre de 2006, l’Ordenança Municipal
del Civisme i la Convivència, que tenia per objecte contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme,
de convivència social i de respecte mutu entre els vilatans i les vilatanes de la comunitat
palafrugellenca, fomentant les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i
col·lectiu.
Aquesta ordenança s’ha vist modificada en diferents ocasions, si bé l’ultima revisió de la mateixa
es va fer l’any 2009. L’entrada en vigor de noves lleis, especialment la relativa a la protecció de la
seguretat ciutadana de l’any 2015, i l’evolució del marc de convivència del municipi obliguen a fer
una revisió del seu contingut.
Així mateix, també seria convenient reduir el nombre d’articles i excloure de la mateixa aquelles
regulacions que requereixen una normativa sectorial específica, com serien les relatives al medi
ambient, o a les ocupacions de via pública.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2016, on s’aproven els punts
següents:
Primer- Iniciar l’expedient per a la modificació de l’Ordenança Municipal del Civisme i la
Convivència.
Segon.- Crear la Comissió d’estudi per la redacció de la modificació, que estarà integrada pels
següents membres:
Presidència: l’Alcalde o el regidor d’aquest Ajuntament en qui delegui.
Vocals:
- 2 membres designats pel grup de PSC
- 2 membres designats pel grup d’ERC
- 2 membres designats pel grup de CIU
- 1 membre designat pel grup d’Entesa
- 1 membre designat pel grup de CIUTADANS
- El Cap de la Policia Local.
- El sergent responsable en matèria de civisme, designat pel cap.
- Un/a assessor/a jurídic de l’Ajuntament.
- El secretari municipal, que també actuarà com a secretari de la comissió, o funcionari en qui
delegui.
La comissió estarà vigent fins a l’aprovació inicial d’aquest reglament, abans de la qual haurà
d’haver finalitzat el seu treball.
El seu funcionament es subjectarà a les normes pròpies de les comissions informatives del Ple,
d’acord amb els articles 123 i següents del ROM.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del proper Ple ordinari i notificar-ho al portaveu dels
diferents grups municipals.
Fonaments de dret
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El procediment legal d’aprovació dels reglaments municipals implica, per imperatiu de l’article 62
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma;
Acords
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2016.
Segon.- Notificar als portaveus dels diferents grups municipals.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:08:35 de la gravació.
El senyor Alcalde comenta que és una modificació per actualitzar l’ordenança i que es crea la
comissió igual que les demés.
El senyor Piferrer manifesta que quan el govern determini un dia i hora per fer la reunió
designaran els representants corresponents.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

6. Modificació del Reglament Orgànic Municipal i aprovació d’un codi ètic de conducta.
Ratificació de la creació de la comissió redactora.
Núm. exp.: 6/2016 de Ordenances i reglaments

Relació de fets
L’Ajuntament de Palafrugell va aprovar l’any 2004 el Reglament Orgànic Municipal, que té per
objecte regular l'organització i el règim de funcionament dels òrgans municipals, el seu règim
jurídic, i l'estatut dels membres de la Corporació.
Aquest reglament s’ha vist modificat l’any 2013 per la incorporació de l’assistència telemàtica a les
sessions del Ple i la votació remota a través de mitjans electrònics. No obstant, l’imminent entrada
en vigor de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic fa oportuna la seva revisió per tal
d’incorporar les noves previsions en matèria d’administració electrònic i també les relatives al
funcionament dels òrgans col·legiats.
Per últim, també es considera oportú que amb la modificació del reglament es revisi el règim
estatutari dels membres de la corporació i s’inclogui, ja sigui dins el ROM o de forma separada un
codi de conducta dels alts càrrecs en els termes que regula la Llei de Transparència i Bon Govern.
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Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2016, on s’aproven els punts
següents:
Primer- Iniciar l’expedient per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal i la redacció d’un
codi ètic de conducta.
Segon.- Crear la Comissió d’estudi per la redacció de la modificació, que estarà integrada pels
següents membres:
Presidència: l’Alcalde o el regidor d’aquest Ajuntament en qui delegui.
Vocals:
- 2 membres designats pel grup de PSC
- 2 membres designats pel grup d’ERC
- 2 membres designats pel grup de CIU
- 1 membre designat pel grup d’Entesa
- 1 membre designat pel grup de CIUTADANS
- La tècnica responsable en matèria d’organització i recursos humans
- Un/a assessor/a jurídic de l’Ajuntament.
- El secretari municipal, que també actuarà com a secretari de la comissió, o funcionari en qui
delegui.
La comissió estarà vigent fins a l’aprovació inicial d’aquest reglament, abans de la qual haurà
d’haver finalitzat el seu treball.
El seu funcionament es subjectarà a les normes pròpies de les comissions informatives del Ple,
d’acord amb els articles 123 i següents del ROM.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del proper Ple ordinari i notificar-ho al portaveu dels
diferents grups municipals.
Fonaments de dret
El procediment legal d’aprovació dels reglaments municipals implica, per imperatiu de l’article 62
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança
corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma;
Acords
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2016.
Segon.- Notificar als portaveus dels diferents grups municipals.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:09:51 de la gravació.
El senyor Alcalde comenta que el ROM és del 2004 que ha anat quedant obsolet. Per tant la idea
es fer un ROM nou i incorporar el codi ètic, que la Llei de transparència obliga a aprovar a tots els
ajuntaments.
El senyor Piferrer, comenta que els sembla correcta la revisió. No obstant, fa esment a què els ha
fet gràcia que justament el grup d’ERC havia preguntat en l’anterior Ple en relació a un codi ètic i
que el govern els havia indicat que no era necessari.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

7. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Edificis del
Centre Fraternal i el Cercle Mercantil.
Núm. exp.: 1/2016 de Registre d’ens participants

Relació de fets
L’entrada en vigor de la Llei 40/2015, del règim jurídic de les administracions del sector públic
obliga a la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Edificis del Centre Fraternal i
del Cercle Mercantil per tal d’adequar-los a les noves previsions d’aquesta Llei.
La Disposició addicional 14a de la Llei 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, estableix que el règim jurídic definit a la disposició
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, no serà aplicable als consorcis, constituïts abans
de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, que no tinguin la consideració d'Administració Pública a
efectes del Sistema Europeu de Comptes, estiguin participats per entitats locals i entitats privades,
no estiguin sotmesos a pèrdues durant dos exercicis consecutius i no rebin ni hagin rebut
subvencions de les administracions públiques en els cinc exercicis anteriors al d'entrada en vigor
d'aquesta Llei amb independència de les aportacions a les quals estiguin obligats els ens
consorciats. Aquests consorcis, en tant es mantinguin totes les condicions esmentades, es
regeixen pel que preveuen els seus respectius Estatuts.
La supressió d’aquesta disposició amb l’entrada en vigor de la nova llei obliga modificar els
següents aspectes dels estatuts:
-

En primer lloc cal adscriure el consorci a l’Ajuntament de Palafrugell com a administració
de referència.
En segon terme cal adequar el règim de personal que en el futur pugui tenir el consorci per
tal que aquest sigui proveït a través de mateix personal de l’Ajuntament de Palafrugell.
Per últim cal preveure que el règim pressupostari i comptable del consorci serà el propi de
l’Ajuntament, a través d’un sistema de comptabilitat pública.
Així mateix, els comptes del consorci hauran de ser objecte d’auditoria anual.
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En sessió del dia 16 de setembre de 2016, el Ple del consorci va aprovar la modificació dels
estatuts, del qual els seus membres han de ratificar.
Fonaments de dret
Són d’aplicació els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, pel que fa al règim jurídic, i l’article
322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, pel que fa a la
tramitació de la modificació dels estatuts.
Acords
Primer.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Edificis del Centre
Fraternal i del Cercle Mercantil, d’acord amb l’annex de l’acord.
Segon.- Publicar les modificacions aprovades al BOP de Girona per un termini de 30 dies
d’informació pública, i notificar-ho al consorci. Transcorregut el termini d’exposició pública
s’entendrà aprovada la modificació del estatuts si no s’han presentat al·legacions al respecte,
sense necessitat de nou acord.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:11:55 de la gravació.
El senyor Alcalde manifesta que la modificació de la Llei 40/2015 obliga a fer aquestes
modificacions, principals per els aspectes de comptabilitat i pressupost públic. És un tema formal
que ja va ser aprovat pel propi consorci.
El senyor Piferrer exposa que és una qüestió tècnica d’aplicació de la Llei. No obstant fa notar
l’error en el paràfgraf primer dels fonaments de dret on diu que s’aplica la Llei 40/2016, quan la
Llei correcte és la 40/2016. El Sr. Palahí fa constar que li hagués agradat continuar amb el sistema
pressupostari i comptable com fins ara, però que evidentment, si cal complir la normativa, s’han de
modificar els estatuts per adaptar-los.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

8. Modificació dels membres del patronat de la Fundació Josep Pallach
Núm. exp.: 3/2016 de Registre d'ens participants

Relació de fets
El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell va designar a les següents persones per formar part del
Patronat de la Fundació Josep Pallach, en compliment de l’article 12.4 dels Estatuts de
l’esmentada fundació
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3.5.- NOM:

Fundació Josep Pallach

Forma jurídica:

Fundació

Conclusió:

No vinculada

Representant:

Sr. JULI FERNANDEZ IRUELA, alcalde
Sra MÒNICA TAUSTE VIVÓ, per consens entre els grups que no formen part de
l’equip de govern
Nomenament del Ple de 30 de juny de 2015.
Sr. XAVIER ROCAS GUITÉRREZ, regidor d’Educació
SRA. NÚRIA AUPÍ GIFRE, cap de l’Àrea d’Educació
Nomenament pel Ple de 29 de setembre de 2015

El grup municipal d’ERC ha comunicat la voluntat de substituir la seva representant a la fundació
pel Sr. Josep Piferrer Puig, donada la disponibilitat per assistir a les reunions d’aquesta entitat.
Acords
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mònica Tauste Vivó com a representant
dels grups que no formen part de l’equip de govern a la Fundació Josep Pallach.
Segon.- Designar al Sr. Josep Piferrer Puig com a membre de patronat designat per l’Ajuntament
de Palafrugell a la Fundació Josep Pallach.
Tercer.- Modificar la inscripció en el registre d’ens participats per l’Ajuntament, que quedarà
inscrita en els següents termes:
3.5.- NOM:

Fundació Josep Pallach

Forma jurídica:

Fundació

Conclusió:

No vinculada

Representant:

Sr. JULI FERNANDEZ IRUELA, alcalde
Nomenament del Ple de 30 de juny de 2015.

Sr. XAVIER ROCAS GUITÉRREZ, regidor d’Educació
SRA. NÚRIA AUPÍ GIFRE, cap de l’Àrea d’Educació
Nomenament pel Ple de 29 de setembre de 2015
Sr. JOSEP PIFERRER PUIG, per consens entre els grups que no formen part de
l’equip de govern
Nomenament del Ple de 27 de setembre de 2016.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
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Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:14:26 de la gravació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

9.- Reglament de segona activitat de la Policia Local. Aprovació definitiva
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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2016, s’aprova l’aprovació inicial, del
Reglament de segona activitat a la Policia Local de Palafrugell.
S’ha realitzat anunci al BOP número 149 de data 5 d’agost de 2016 i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, amb el número 7177, de data 4 d’agost de 2016.
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 definitivament el reglament de segona activitat a la Policia Local de Palafrugell.
Segon.- Publicar aquest acord i el text íntegre del Reglament, al Butlletí Oficial de la Província i a
la seu electrònica, i realitzar anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Comunicar aquest acord als sindicats que formen part de la mesa de negociació.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
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Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:14:57 de la gravació.
Intervé la senyora Zaragoza, manifestant que ja es va aprovar inicialment al juliol i agraeix
novament la col·laboració de AILPOL per la redacció del document. També esmenta que
l’associació AILPOL ha comentat que seran el primer ajuntament que adapta el reglament seguint
les indicacions d’aquesta associació.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

10. Segona aprovació inicial de la modificació del reglament del servei de subministrament
d'aigua de Palafrugell
Núm. exp.: 6/2016 de Ordenances i reglaments

Relació de fets
Atès que el Ple de l'Ajuntament del dia 31 de maig de 2016 , va aprovar inicialment la Modificació
del Reglament del servei de subministrament d’aigua potable de Palafrugell.
Atès que l'esmentat acord s'ha sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província
número 119, de 22 de juny de 2016, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7149,
de 27 de juny de 2016 i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que dins el termini legal conferit per realitzar al·legacions, no se n'han presentat.
Atès que tal com es va fer constar en l’acord d’aprovació inicial , aquesta modificació es justifica
per la necessitat de modificar de manera puntual l’actual redactat en diferents articles relacionats
amb els següents aspectes:
‐ Subministraments Comunitats de Propietaris
‐ Tipus de subministraments
‐ Adaptació normativa pobresa energètica
‐ Règim sancionador
Atès que en relació els aspectes de Subministraments de Comunitats de Propietaris i adaptació
normativa pobresa energètica es considera que cal proposar una millora tècnica en el redactat
inclòs en l’acord d’aprovació inicial en el següent sentit:
- Subministraments de Comunitats propietaris: Article 43 (afegir apartat 4t)
4- En cas d’immobles en règim de divisió horitzontal disposin pòlissa independent pels usos
d’aigua de caràcter comunitari, i es detectin diferències de consum entre la lectura del comptador
general i la suma de lectures dels comptadors divisionaris, aquestes seran directament imputades
al comptador comunitari.
- Adaptació normativa pobresa energètica: Article 11 (afegir apartat 4t)
4.- En cas d’informe favorable dels Serveis Socials municipals justificant l’existència d’exclusió
residencial en un immoble es podrà, previ acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament,
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formalitzar contractació de caràcter extraordinari sense aportar la documentació establerta a
l’apartat segon del present article
Fonaments de dret
És d’aplicació l’article 63 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals pel
que fa a l’aprovació d’aquesta modificació.
Acords
Primer.- Aprovar novament de forma inicial la modificació del Reglament del servei de
subministrament d’aigua potable a Palafrugell, per incloure els aspectes esmentats en els fets
d’aquest acord, i que quedarà redactada en els termes següents:

CAPÍTOL II
PÒLISSES O CONTRACTES D’ABONAMENT
Article 10 Pluralitat de pòlisses en un immoble
1.- En el cas de sistemes conjunts de calefacció o aigua calenta, dispositius per a rec de jardins,
etc., caldrà subscriure una pòlissa general d’abonament, independent de les restants de l'immoble,
a nom de la propietat o comunitat de propietaris.
2.- Els immobles en règim de divisió horitzontal estan obligats a contractar una pòlissa pels usos
d’aigua de caràcter comunitari que es puguin realitzar de manera independent a les pòlisses de
les vivendes o locals individuals. La Comunitat de Propietaris serà responsable de donar
compliment a aquesta obligació

3.- A les pòlisses d’abonament general per tot l’immoble, que estiguin vigents a l’entrada en vigor
del present reglament i fins que no es contractin les corresponents pòlisses individuals per
vivenda, local i dependència independent, s’aplicaran tantes quotes de serveis o mínims com
vivendes, locals o dependències susceptibles d’abonament individual se serveixin mitjançant el
subministrament general. En cap cas es podrà sol·licitar una nova pòlissa de caràcter general.
Article 11 – Condicions de contractació. ( s’afegeix apartat 4t)
4.- En cas d’informe favorable dels Serveis Socials municipals justificant l’existència d’exclusió
residencial en un immoble es podrà, previ acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament,
formalitzar contractació de caràcter extraordinari sense aportar la documentació establerta a
l’apartat segon del present article

CAPÍTOL III
CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
Article 20 Classes de subministrament
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Els tipus de subministrament venen definits en el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que
aprova el Codi Tècnic de l’Edificació o en la regulació que el substitueixi. A aquests efectes, i
sense perjudici de la seva modificació, en cas de variació d’aquestes normes, es poden descriure
els següents tipus de subministrament.
1r.- El subministrament domèstic consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les necessitats
normals d’una vivenda.
2n.- El subministrament comunitari, que consisteix en l’aplicació de l’aigua per atendre les
necessitats dels elements que integren els serveis comuns d’una comunitat.
3r. - El subministrament comercial o assimilable. És l’aplicació de l’aigua a les necessitats de
locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, botigues, clíniques, hotels i indústries,
quan la base de l’aigua no s’estableix una indústria o no intervingui l’aigua de manera predominant
en l’obtenció, transformació o manufacturació d’un producte.
4t.- El subministrament industrial es produeix quan l’aigua intervé com element del procés de
fabricació per incorporació al producte o com determinant del resultat, sense que l’existència d’una
indústria en el local determini per si sola l’aplicació del subministrament industrial.
5è.- El subministrament agrícola és el destinat al rec per a l’obtenció de productes agrícoles,
compreses les explotacions industrials de floricultura, no trobant-se el prestador del Servei obligat
a aquest tipus de subministrament.
6è.- El subministrament per a ús municipal, que es destina als edificis i instal·lacions municipals i
als centres, serveis o dependències que l’Ajuntament determini expressament i que han de
comunicar-se al prestador del servei. L’Ajuntament autoritza a l’entitat subministradora la
instal·lació de comptadors a tots i cadascun dels punts de subministrament afectats.
7è.- Els subministraments per raó de fires, contractes per a una finalitat específica, convenis a tant
alçat i/o subministraments per a abonats sense ànim de lucre que tinguin per activitat un servei
gratuït a la societat general, i tots aquells que es puguin determinar en la corresponent ordenança
fiscal.

CAPÍTOL VI
FACTURACIÓ, TRIBUTS I CONSUM
Secció Primera
Facturació
Article 43 Mesurament i facturació
1.- El prestador del Servei gestionarà la lectura, la facturació i el cobrament de la taxa del
subministrament d’aigua, de cada abonat, d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada
moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas:
a) Si existís quota del servei, a l'import d'aquesta s'hi afegirà la facturació del consum
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corresponent als registres de l'aparell de mesura.
En els subministraments per "aforament", a l'import de la quota de servei s'addicionarà la
facturació corresponent al cabal contractat.
b) Si existís mínim de consum es facturarà en tots els casos i s'addicionarà als excessos
de consum registrats per l'aparell de mesura.
2.- En ambdós casos un empleat del prestador del Servei anotarà en un full de lectura o suport
físic equivalent, els registres del comptador que quedaran posteriorment reflectits en el rebut.
3.- En cas d’immobles en règim de divisió horitzontal que incompleixin l’article 10.2 d’aquest
Reglament i per tant no disposin d’una pòlissa independent pels usos d’aigua de caràcter
comunitari, les diferències de consum que es mesurin entre la lectura del comptador general i la
suma de lectures dels comptadors divisionaris seran directament imputades en parts iguals a cada
titular dels comptadors divisionaris, sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador que
correspongui.
4- En cas d’immobles en règim de divisió horitzontal disposin pòlissa independent pels usos
d’aigua de caràcter comunitari, i es detectin diferències de consum entre la lectura del comptador
general i la suma de lectures dels comptadors divisionaris, aquestes seran directament imputades
al comptador comunitari.

CAPÍTOL VII
RÈGIM JURÍDIC
Secció Primera
Suspensió del subministrament i rescissió del contracte
Article 52 Procediment de suspensió del subministrament
1.- El prestador del Servei podrà suspendre el subministrament d’aigua als seus abonats per ordre
de l’òrgan competent municipal o prèvia notificació per part del Servei a l’Ajuntament, per
incompliment de les obligacions establertes a l’article 6 i d’acord amb el procediment següent:
A) Prèviament a la suspensió del subministrament , el prestador del Servei haurà de
comunicar a l’abonat per correu certificat, o d’una manera de la qual resti constància,
els incompliments produïts advertint que la falta de compliment en el termini establert
suposarà la suspensió del subministrament . També haurà d’advertir que les persones
que presentin mancança de recursos econòmics s’hauran d’adreçar als Serveis Socials
municipals per tal de ser informades d’ajuts o bonificacions així com per valorar si es
poden trobar en situacions d’exclusió residencial d’acord amb la normativa reguladora
de les mesures per afrontar la pobresa energètica
B) Una vegada transcorregut el termini sense que l’abonat hagi resolt els
incompliments detectats , el prestador del Servei sol·licitarà per escrit a l’Ajuntament
perquè, prèvia la comprovació dels fets, l’Ajuntament dicti en el termini d’un mes la
resolució procedent autoritzant la suspensió del subministrament. L’Ajuntament no
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autoritzarà la suspensió per entre altres motius; risc social, exclusió residencial,
fraccionament de les liquidacions en curs..etc. En tot cas:
b.1- Donat el cas que l’abonat hagués formulat reglamentàriament alguna
reclamació o recurs prèvia a la resolució de suspensió, el prestador del Servei no el
podrà privar de subministrament mentre no recaigui resolució sobre la reclamació
formulada.
b.2- Si l’interessat interposés recurs contra la resolució de suspensió de
l’Ajuntament, se’l podrà privar de subministrament en el cas que no dipositi o avali
la quantitat que deu, confirmada per la resolució objecte de recurs.
b.3- La suspensió del subministrament d’aigua pel prestador del Servei no podrà
realitzar-se en dia festiu o un altre en què per qualsevol motiu no hi hagi servei
complet administratiu i tècnic d’atenció al públic a efectes de la tramitació completa
de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d’aquestes
circumstàncies.
B) La notificació de tall de subministrament inclourà, com a mínim, els punts següents:
- Nom i adreça de l’abonat.
- Nom i adreça de l’abonament
- Data i hora aproximada a partir de les quals es produirà el tall de
subministrament
- Nom, adreça, telèfon i horari de les oficines comercials de l’empresa
subministradora en què poden corregir-se les causes que originen el tall.
2.- El restabliment del servei es realitzarà el mateix dia, o si més no el següent dia hàbil en què
hagin estat esmenades les causes que originaren el tall de subministrament. En cas que a
posteriori a la suspensió del subministrament es detectés una situació d’exclusió residencial per
part dels Serveis Socials municipals es restablirà el servei en 24 hores.
3.- Si el prestador del Servei comprova l’existència de derivacions clandestines podrà inutilitzar-les
immediatament, i en donarà compte a l’Ajuntament.
Secció segona
Sancions (Jurísdicció)
Article 58 Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1
- Rentar el vehicle a la via pública amb aigua de xarxa.
- Per tal de promocionar un ús responsable de l’aigua és convenient fer servir sistemes altenatius
com cisternes de plujanes o la gestió de les aigües grises, i per tant es considera infracció lleu
regar jardins amb aigua de xarxa i que suposin un consum mitjà diari en període estival entre 4
l/m2 i 6 l/m2, sempre que la superfície del jardí superi els 500 m2.
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- Per tal de promocionar un ús responsable de l’aigua és convenient que s’adoptin les mesures
necessàries per tal d’evitar haver de reomplir les piscines d’aigua periòdicament i per tant es
considera infracció lleu omplir una piscina amb aigua de xarxa més d’una vegada cada dos anys.
- No haver tingut suficient diligència en l’adopció de les mesures necessàries per evitar la
intromissió o manipulació per part de tercers o ocupants il·legals dels comptadors d’aigua.
- No adoptar les mesures necessàries per restaurar la possessió del subministrament en favor del
seu titular legítim, en cas d’ocupació il·legal de la finca.
- Qualsevol altre incompliment de les obligacions d’aquest reglament que no sigui qualificada com
a greu o molt greu
Article 59 Infraccions greus
Són infraccions greus:
- Realització d’escomeses il·legals, alteració de canonades o alteració de comptadors.
- Qualsevol utilització de l’aigua sense coneixement del prestador del Servei o qualsevol altre
defraudació en el subministrament d’aigua potable.
- L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l’Ajuntament
- Per tal de promocionar un ús responsable de l’aigua és convenient fer servir sistemes altenatius
com cisternes de plujanes o la gestió de les aigües grises, i per tant es considera infracció lleu
regar jardins amb aigua de xarxa i que suposin un consum mitjà diari en període estival superior a
6 l/m2 i sempre que la superfície del jardí superi els 500 m2.
- La reincidència per haver comès, en el termini de dos anys, una actuació sancionada com a lleu
per resolució ferma.
Article 62 Graduació de les sancions
A l’hora de determinar la multa corresponent, la corporació garantirà l’adequació deguda entre la
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es consideraran especialment els
criteris següents:
- De la reiteració o reincidència de l’incompliment.
- De la intensitat del perjudici causat.
- De la utilització de mitjans fraudulents.
- De l’existència d’intencionalitat.
- De la superfície afectada i de l’aigua utilitzada.
En qualsevol cas, es considerarà circumstància atenuant l’adopció, per part de l’infractor, de
mesures immediates, correctores de la infracció.
En cap cas, la imposició d’una sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable, que el
compliment de les normes infringides, d’acord amb el que estableix l’article 131.2 de la Llei
30/1992, de 26 de noviembre.
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En el cas que no concorrin circumstàncies atenuants ni agreujants, s’imposarà la sanció en
l’import corresponent a la seva meitat inferior, excepte en els casos següents en què s’imposaran
les sancions que seguidament es determinen:
- Rentar el vehicle a la via pública amb aigua de xarxa, s’imposarà una sanció de 30 euros.
- Per haver reomplert una piscina amb aigua de xarxa més d’una vegada cada dos anys,
s’imposarà una sanció de 300 euros.
- No haver tingut suficient diligència en l’adopció de les mesures necessàries per evitar la
intromissió o manipulació per part de tercers o ocupants il·legals dels comptadors d’aigua,
s’imposarà una sanció de 400 euros.
- No adoptar les mesures necessàries per restaurar la possessió del subministrament en favor del
seu titular legítim, en cas d’ocupació il·legal de la finca, s’imposarà una sanció de 400 euros.
- Per la realització d’escomeses il·legals, alteració de canonades o alteració de comptadors,
s’imposarà una sanció de 800 euros.
- Per qualsevol utilització de l’aigua sense coneixement del prestador del Servei o qualsevol altre
defraudació en el subministrament d’aigua potable, s’imposarà una sanció de 800 euros.
- L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l’Ajuntament, s’imposarà una sanció
de 500 euros.

Article 70 Autors i altres responsables
Són responsables aquells que hagin comès directament o indirectament el fet infractor, i també
aquells qui hagin impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre’l. També s’entendran
responsables de la infracció aquelles persones que, amb coneixement, resultin beneficiaris dels
seus efectes.
La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.
En cas de confluència de diferents persones amb responsabilitat en la infracció s’entendran tots
ells solidàriament responsables.

CAPÍTOL VIII
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final segona.- Els titulars d’abonaments generals per a tot un immoble, que siguin
susceptibles d’establir els corresponents abonaments individuals per cada vivenda, local o
dependències independent, d’acord amb el que disposen els articles 9 i 10 del present
Reglament, hauran de tramitar davant del prestador del Servei, les corresponents pòlisses
individuals en el termini d’un any, des de que siguin requerits per l’Ajuntament a aquests efectes.
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D’igual manera les Comunitats de Propietaris que no disposin d’una pòlissa independent pels
usos d’aigua de caràcter comunitari hauran de procedir a contractar davant el prestador del Servei
, la corresponent pòlissa individual en el termini d’un any des que siguin requerits per primera
vegada per l’Ajuntament a aquests efectes. Durant aquest termini les diferències de consum que
es mesurin entre la lectura del comptador general i la suma de lectures dels comptadors
divisionaris es facturaran a nom de la Comunitat . Una vegada exhaurit el termini d’un any des del
primer requeriment sense haver contractat la pòlissa individual s’aplicarà el previst a l’article 43.3
d’aquest Reglament, sense perjudici de la incoació d’expedient sancionador per haver desatès el
requeriment municipal. Si una vegada efectuat el primer requeriment aquest fos desatès els
posteriors requeriments no precisaran del termini d’un any pel seu compliment.

Segon.- Publicar aquest acord i obrir un període d’informació pública de 30 dies hàbils a través
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica, i realitzar anunci indicatiu al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:16:19 de la gravació.
El senyor Rangel exposa que s’havia aprovat inicialment el mes de juliol i que s’han produït unes
modificacions que afecten novament el redactat derivades de comptadors divisionaris i també pel
tractament de situacions vulnerables de connexions il·legals.
El senyor Palahí manifesta la seva oposició al redactat de l’ordenança i que el cost de l’aigua sigui
diferent depèn on visquis. Diu que estan d’acord amb el tractament de les famílies vulnerables
però no en relació als comptadors divisionaris. Per aquest motiu s’abstindran.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria la proposta, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernández, Rocas, Rangel, Vencells, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios ( PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol, les senyores Frigola i Baserva (CIU), el senyor
Genover (Entesa), total 13 vots a favor.
Abstencions: Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyora Massaguer i Tauste
(ERC) i el senyor Girbal (C’s), total 8 abstencions.

11.- Aprovació inicial expedient modificació pressupost IPEP per crèdit extraordinari i
suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria
Núm. exp.: 37/2016 de Modificacions de crèdit

Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència en la que es proposa una modificació pressupostària
consistent en suplements de crèdits i crèdit extraordinari mitjançant el romanent de tresoreria.
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Vist l’informe d’Intervenció de data 16 de setembre de 2016
Acords
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària, consistent en suplement de
crèdits i crèdit extraordinari mitjançant el romanent de tresoreria, que s’indica a continuació:
-

Suplement de crèdit

32

4300 22001 Edició de material

Crèdit
Suplement
Crèdit def.
inicial
47.400,00 €
15.000,00 € 62.400,00 €

32

4310 22608 Despeses fira nadal

45.000,00 €

Org. Pro. Eco.

Descripció

Crèdit extraordinari

Org. Pro. Eco.

Descripció
Manteniment
infraestructura
4300 22109 tecnologica

32

Total
-

55.000,00 €

25.000.00 €

Total
-

10.000,00 €

Crèdit
Suplement Crèdit def.
inicial
0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 €

5.500,00 €

Fons de finançament

Concepte
870.00

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Total

Import
30.500,00 €
30.500,00 €

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

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:21:12 de la gravació.
El senyor Albert Gómez comenta que es reforcen algunes partides amb una despesa per sobre
del previst, s’ha fet aposta per determinades actuacions per això cal apujar-les.
Votació:
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Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.

A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES.
12. Modificació del representant de l'Ajuntament al Consell Escolar del CEIP PIVERD
Núm. exp.: 4/2016 de Registre d'ens participants

Relació de fets
Atès que resulta oportú realitzar una modificació del representant de l’Ajuntament de Palafrugell
en el Consell Escolar del Centre d’Ensenyament Pi Verd, ja que l’actual representant, el regidor
Sr. Xavier Rocas ha manifestat la impossibilitat d’assistir ordinàriament a les reunions d’aquest
òrgan.
Vist que el Ple de 30 de juny de 2015 va nomenar el Sr. Xavier Rocas.
Acords
Primer.- Modificar el representant al Consell Escolar del Centre d’Ensenyament Pi Verd i nomenar
com a nou representant al Sr. Xavier Rangel Martínez.
Segon.- Notificar-ho al centre i inscriure la modificació del registre d’ens participats, que quedarà
en els següents termes:
5.2.- NOM:

Consells Escolars i de participació dels Centres d’Ensenyament

Forma jurídica:

Òrgans de govern del centres d’ensenyament públics o privats
situats al municipi de Palafrugell. No disposen de personalitat jurídica
pròpia.

Representant:

El Consells Escolars dels quals forma part l’Ajuntament són:
6.

Conclusió:

CONSELL ESCOLAR COL.LEGI PI VERD
Xavier Rangel Martínez
Designació aprovada pel Ple de 27/09/2016

No s’apliquen els criteris d’ens dependents, adscrits o vinculats

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:24:33 de la gravació.
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Intervé el senyor Rocas manifestant que per incompatibilitat horària no pot assistir-hi, per això
proposa passar el relleu al senyor Rangel.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

B) PART DE CONTROL
13. Mocions
13.1 Moció institucional dels governs locals de Catalunya en suport dels acords de pau a
Colòmbia
Núm. exp.: 6/2016 de Mocions

El passat 25 d’agost des de l'Havana el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades
Revolucionàries de Colòmbia ( FARC ) van anunciar que havien arribat a un acord definitiu de pau
per posar fi a més de 50 anys de conflicte intern. Aquest compromís, subscrit després de les
negociacions que han tingut lloc des de 2012 entre el Govern de Colòmbia i les FARC, posen fi a
una situació de violència que ha causat un nombre de víctimes dolorosament elevat. En aquest
sentit, cal destacar l’anunci de Nacions Unides per a la validació dels termes pactats, posant en
relleu la incorporació als acords la necessària visió de gènere, seguint la Resolució 1325 de l’ONU
sobre el rol fonamental de les dones com a constructores de pau, així com la inclusió de l'agenda
ètnica, a proposta de les comunitats indígenes i afrodescendent.
Amb aquesta signatura s’obre una nova etapa per a Colòmbia i es reforça el convenciment que tot
conflicte, fins i tot els més complexes i de més llarga durada, pot trobar vies dialogades per assolir
la pau i per garantir la seguretat. En aquest sentit, cal valorar l’avenç dels valors universals del
diàleg i de la pau, així com tot aprofundiment de les vies democràtiques per a la resolució de
conflictes, un fet que dona esperances als pobles del món que pateixen violència.
En les darreres dècades, milers de colombianes i colombians han establert la seva residència a
Catalunya per lliure voluntat o per obligació, de manera temporal o indefinida, per motius polítics,
econòmics, laborals, acadèmics o d’altres, però tots i totes han hagut de sortir d’un país colpit pel
conflicte armat i la violència en les seves múltiples formes. Aquesta onada migratòria ha estat un
element més d’una intensa relació que va tenir un episodi important durant l’acollida de centenars
d’exiliats i exiliades catalanes després de la Guerra Civil, i que s’ha consolidat en el temps en
forma de solidaritat del poble català cap al poble colombià.
Colòmbia, doncs, ha esdevingut un país d’origen de molts nous catalans, i també un país prioritari
de la cooperació catalana que es fa des de diversos municipis com des del Govern de la
Generalitat de Catalunya. El municipalisme català a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i el conjunt d’actors de la cooperació catalana han mantingut una intensa
implicació amb els esforços dels colombians i les colombianes per a la construcció de pau, amb la
promoció dels drets humans, amb la sensibilització de l’opinió pública catalana sobre el conflicte, i
també amb el suport a accions d’incidència política per posar-hi fi. Mostra d’aquest compromís ha
estat el treball conjunt d’administracions i societat civil a través de la Taula Catalana per la Pau i
els Drets Humans a Colòmbia.
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Catalunya i les seves institucions han de continuar donant suport a Colòmbia davant dels reptes
que comporta la culminació d’aquest procés de pau i en el nou període de postconflicte.
Som conscients de que aquests acords per si mateixos no signifiquen la consecució d’una pau
immediata justa i duradora, però estem convençuts i convençudes que és un enorme pas
endavant en la construcció d’una societat en pau, democràtica i respectuosa amb a vida i els drets
humans.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Palafrugell, es proposa l'adopció dels acords següents acords:
Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els representants de
les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), esperant que aquests siguin l’inici
d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia.
Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han acompanyat
aquest procés.
Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del conflicte armat
i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELN- Exèrcit d’Alliberament
Nacional.
Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través de les
organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen immigrant colombià per
tal que la població pugui conèixer els continguts dels acords de pau i pugui fer seguiment i
auditoria al compliment dels mateixos.
Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora d’implementar els acords
de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords caldrà que es facin efectius.
Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de Colòmbia i al
seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a l’aprofundiment i a la
consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes i garanties
de no repetició.
Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:25:40 de la gravació.
Presenta la moció la senyor Vanesa Palacios, llegint el contingut dels acords que es proposa
adoptar
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per majoria la proposta.
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14. Informes
No se’n efectuen.

15. Precs i preguntes
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0:27:44 de la gravació.
Intervé el senyor Girbal, demana respostes en relació a la problemàtica de l’edificació del Golfet, i
quins compromisos té l’alcalde amb el promotor de la mateixa.
El senyor Alcalde, respon que no té cap compromís amb la propietat, que ni tant sols ha parlat
amb ells. Indica que l’Ajuntament no ha estat passiu, i que quan es detecta per part de l’inspector
municipal algun incompliment sobre construcció es dicten requeriments i posteriorment es suspèn
l’obra.
Intervé el senyor Palahí, i exposa que vol rectificar l’afirmació que va fer en el Ple d’agost en què
va donar l’agraïment a l’equip de govern per fer la suspensió d’obres. El motiu és que en aquell
Ple l’alcalde va amagar que s’havien dictat tres resolucions per part de la Generalitat per tal de
revisar les llicències donades a l’obra del Golfet. Pregunta, què pensa fer en relació a la petició de
la Generalitat de revisió de les llicències?
El senyor Alcalde respon que aplicarà la legalitat, la prudència i la seguretat jurídica en la resolució
d’aquest assumpte. Exposa que hi ha tres resolucions del Generalitat, una de les quals és
obsoleta perquè l’Ajuntament ja havia actuat prèviament. En relació a les altres dues s’atorguen
en base a un Pla de Millora Urbana que el grup d’ERC es va abstenir en el moment de la seva
votació. Diu que defensa els actes que ha fet l’Ajuntament previ informe dels serveis tècnics.
Demana que deixin treballar als serveis tècnics de la Generalitat i de l’Ajuntament perquè hi ha un
conflicte d’interpretació tècnica sobre com resoldre en base al planejament vigent.
Per últim, diu que en el Ple passat no es va informar que existien aquestes resolucions, perquè
donat el seu contingut tècnic va veure oportú que primer es pogués reunir amb el Director General
d’Urbanisme per tal d’aclarir els aspectes de la seva tramitació. Era millor no donar la informació
fins que no es pogués contrastar el seu contingut i interpretació.
El senyor Palahí, comenta que això que diu l’Alcalde no és transparència. Demana que les
resolucions es facin públiques perquè els ciutadans de Palafrugell tenen dret a saber-ho. Espera
que si el tema arriba més amunt i acaba al jutjat, l’Alcalde assumeixi la responsabilitat.
Intervé el senyor Albert Tané, manifestant les molèsties de veïns per residus aeris d’una empresa
que es diposita als carrers i a les cases. Diu que ha passat recentment.
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El senyor Alcalde, comenta que parlaran amb l’Associació de veïns afectada a veure quin és
l’abast de molèsties.
El senyor Pau Lledó demana perquè aquest anys no s’ha fet la festa a la Bòbila del 10 de
setembre.
Intervé la senyora Marta Baserba, comentant que la festa del 10 de setembre era una data
complicada i no hi havia prou assistència. Exposa que venim de moltes festes majors i que
pensaven fer la festa en unes altres dates.
El senyor Lledó, pregunta per la relació que té l’Ajuntament amb el ciclista David de la Cruz que va
guanyar una etapa de la volta a Espanya.
El senyor Joaquim Vencells, respon que aquesta persona fa poc que viu a Palafrugell, i no ha
format part de cap Club Ciclista de Palafrugell i no han tingut cap relació amb l’Ajuntament. Que
les ajudes a esportistes d’èlit són de caràcter puntual.
Intervé el senyor Lledó, pregunta si s’ha fet una felicitació al mateix.
El senyor Vencells respon que li sembla bé, que se li podria haver fet un agraïment, que des del
Patronat d’Esports es pot fer aquest agraïment.
El senyor Jonama diu que a la premsa va sortir una notícia dient que la rotonda de Llofriu es faria
a finals d’estiu, igual que la Ronda Nord, i que vist el temps transcorregut les obres encara no
s’han iniciat. Per aquest motiu demana a l’equip de govern que no faci anuncis d’obres que no pot
complir. Pregunta quin dia està previst l’inici del Passeig de Llafranc.
El senyor Alcalde, diu que la rotonda la fa la Generalitat, que sembla que es començarà el
desembre. En relació al vial Nord, l’obra està aprovada i pendent d’adjudicar perquè comenci el
mes d’octubre.
El senyor Lluís Ros afegeix que el dia 5 d’octubre prevista reunió amb els comerciants per pactar
una data a l’octubre per iniciar les obres del Passeig de Llafranc. Diu que és una obra complexa i
que hauran d’estar amatents.
El senyor Jonama, demana prudència en anunciar les obres perquè desprès no es compleixin
terminis.
L’Alcalde demana prudència a totes les parts, també.
El senyor Piferrer s’incorpora per dir que al seu grup són prudents i que quan assenyalen el
govern ho fan per fets concrets. Per acabar pregunta per la valoració de l’equip de govern de la
setmana de la mobilitat sostenible, indicant que les actuacions que es varen fer varen ser ser
tancar dos carrers que tenen una afectació mínima en el trànsit. Sorprèn que Palafrugell surti a la
promoció de la setmana de la mobilitat sostenible i segura però que hagi fet unes actuacions
mínimes. Conclou que des de l’equip de govern no hi a una aposta per l’ús de la bicicleta.
En senyor Lluís Pujol comenta que és la setmana de la mobilitat sostenible i que l’Ajuntament s’hi
va adherir. És va fer una acció de tallar carrers i es va fer conscienciació a través dels agents
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cívics. També indica que s’ha editat un tríptic sobre l’ús de la bicicleta i s’han portat a terme unes
sortides amb les escoles de Palafrugell.
El senyor Piferrer, diu que el problema de circular amb bicicleta està en el centre del poble i no per
anar a Calella.
El senyor Alcalde respon que s’ha encarregat un estudi per connectar el casc urbà amb les vies
verdes.
El senyor Girbal fa un prec en relació al ciclista David de la Cruz demanant que li facin un
homenatge.
Seguidament, en un altre prec, amb caire més polític, dirigit al senyor Gómez li demana que es
posicioni políticament en temes d’embargadura, com són les obres del Golfet.
El senyor Gómez, comenta que és lògic que si l’Alcalde, representa el govern, respongui en nom
del mateix, i no cal que cadascú doni la seva opinió, que, no obstant, és compartida. Indica que
entén que la tramitació feta és la correcta.

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 25 d’octubre de 2016.
La sessió es va gravar a través d’un sistema d’imatge i so, que s’ha editat amb el número
20160927, i que té una duració total de 81,30 minuts.

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