Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 25/10/2016
Identificació
Núm.: PLEJGL12/2016
Dia: 25/10/2016
Hora d’inici: 19.30 h
Hora de fi: 21.45 h
Lloc: Sala de plens
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Segon tinent d’alcalde Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
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
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA

A la Sala de plens de la casa Consistorial es reuneix el 25/10/2016 el Ple per fer sessió Ordinària
en Primera convocatòria, a l'hora que s'indica a l'encapçalament, amb el següent:
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors
2. Resolucions d’alcaldia.- Informació
A) PART RESOLUTIVA
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A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3.- Acceptació de la renúncia del Sr. Jordi Turró com a membre de la comissió de patrimoni
4. Modificació del contracte d'arrendament de part del far de Sant Sebastià com a establiment de
restauració
5. Suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria. Aprovació inicial.
6. Modificació Ordenances Fiscals 2017. Aprovació inicial.
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
7. Projecte d'urbanització sector SUD 1.2 Els Forns. Palafrugell. Aprovació inicial.
8. Expropiació finca carrer Port Pelegrí, 28. Calella. a) Relació propietaris, bens i drets afectats.
Aprovació definitiva. b) Tràmit avinença
A.3) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
9- Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de suport al referèndum i al
procés constituent
10. Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de suport als sis regidors
imputats de l'Ajuntament de Badalona, per obrir el dia 12 d'octubre.
11. Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per anul.lar la llicència
d'obres de l'edificació del carrer Castellets, 1 al Paratge del Golfet
12. Moció del Grup Municipal de Convergència i Unió, de suport als encausats pel 9N
13. Informes
14. 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.
Les regidores senyores Judit Zaragoza i Roser Massaguer s’absenten de la sessió abans de
tractar-se el punt 11 de l’ordre del dia.
El regidor senyor Víctor Girbal s’absenta de la sessió en el punt 11 de l’ordre del dia, després de
fer la seva intervenció.
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:
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- Ordinària de 29 de setembre 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 de setembre de 2016 i el 19 d’octubre de 2016, número en ordre
correlatiu creixent de la 1779/2016 a la 1920/2016.

A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3.- Acceptació de la renúncia del Sr. Jordi Turró com a membre de la comissió de patrimoni
Núm. exp.: 5/2016 de Registre d'ens participants

Relació de fets
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015, va
aprovar el registre d’integrants de la Comissió de Patrimoni de Palafrugell, on hi figura el senyor
Jordi Turró Anguila.
Atès que en data 17 de febrer de 2016 amb número de registre d’entrada E20156002857 el
senyor Jordi Turró Anguila va presentar la seva renúncia com a membre de la Comissió de
Patrimoni de Palafrugell per motius professionals i manca de temps per assistir a la Comissió de
Patrimoni.
Atès que durant la sessió ordinària de la Comissió de Patrimoni de Palafrugell de data 26 de maig
de 2016 es comunica a la resta de membres de la mateixa la renúncia del senyor Jordi Turró
Anguila i s’acorda deixar vacant aquesta plaça a l’espera d’un nou representant entès en matèria
d’història.
Fonaments de dret
Es d’aplicació l’article 18 del Pla Especial de Protecció i d’Intervenció del Patrimoni Històric de
Palafrugell.
Acords
Primer.- Donar de baixa al senyor Jordi Turró Anguila com a membre de la Comissió de Patrimoni
de Palafrugell i deixar vacant aquesta plaça a l’espera que s’incorpori un nou representant entès
en matèria d’història.
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Segon.- Modificar el registre d’ens participats per tal de fer constar la baixa. La inscripció d’aquest
òrgan al registre quedarà de la següent manera:
7.4.- NOM:

Comissió de Patrimoni

Forma jurídica:

Òrgan col·legiat

Representant:

President – Sr. Juli Fernandez Iruela, Alcalde
Xavier Rocas Gutiérrez
Xavier Rangel Martínez
Lluís Ros Colls
Jaume Palahí Agustí
Guillem Genover Ribas
Victor Gribal Bossacoma
Un membre de reconeguda solvència designat
associacions culturals de Palafrugell
Un tècnic de l’arxiu Municipal
Un tècnic del Museu del Suro
Un tècnic de Medi Ambient
L’arquitecte tècnic encarregat d’informar llicències
Un arquitecte especialitzat en patrimoni
El secretari municipal o tècnic jurídic en qui delegui

per

les

Nomenament per acord del Ple de 30 de juny de 2015
Poden participar un representant de cada grup municipal que no
formi part de l’equip de govern.
Pot participar un representant de l’associació d’arquitectes
superiors i tècnics de Palafrugell

Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Jordi Turró Anguila.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.01.08 de la gravació.
El senyor Jonama demana que la renúncia es tramiti amb celeritat i es faci la seva substitució..
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.
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4. Modificació del contracte d'arrendament de part del far de Sant Sebastià com a
establiment de restauració
Núm. exp.: 22/2016 de Contractació administrativa

Relació de fets
L’empresa FAR MAS NOMO SL és l’actual arrendatària de part de les instal·lacions del Far de
Sant Sebastià, per a la instal·lació i explotació d’una activitat de restauració, que engloba els dos
habitatges de les famílies del Far. Aquest títol prové de l’adjudicació del contracte d’arrendament
licitat per l’Ajuntament de Palafrugell que es va portar a terme pel Ple en sessió de data 31 de
juliol de 2012, posteriorment modificada per acord de Ple de data 24 de febrer de 2015 per tal de
fer efectiva la cessió del contracte per l’anterior adjudicatària.
El contracte originari d’arrendament es va fer sobre els dos habitatges de les famílies del Far
(224,77 m2) i el magatzem de 6,45 m2, si bé, en el plec de condicions i prescripcions tècniques de
la licitació de l’arrendament es va estipular que l’Ajuntament tindria l’ús compartit de sales d’un
dels habitatges de les famílies del far i /o pati interior.
En virtut de l’expedient de modificació de la concessió atorgada per part de l’Autoritat del Port de
Barcelona aprovada en data 31 de juliol de 2015, es varen redefinir els espais que podien ser objecte
d’utilització com a establiment de restauració, donant lloc a la modificació d’algunes de les condicions
del plec concessional.
Entre les condicions modificades s’hi inclou, la condició segona referent a l’àmbit espaial de la
concessió, de manera que queda redactada en els següents termes:
“El ámbito espacial de la concesión abarca una superfície de 497,52 m2, de los cuales 199,89 m2 se
destinarán a la instalación del centre de interpretación de la naturaleza y de las comuinicaciones y
297,63 m2 a uso de restauración (147,90 m2 corresponden a la terraza exterior, siendo la parte
interior de 149,73 m2).
(...)”
Així com la modificació de la condició 15ª referent a la transmissió de la concessió en el sentit que cal
especificar en el contracte que el titular de l’explotació del bar-restaurant no realitzarà actuacions que
puguin interferir la senyal marítima
(...)”
Aquesta modificació de la concessió altera l’objecte de l’arrendament pel que fa a la determinació i
concreció de l’àmbit espaial que ocupa i això fa necessari definir amb més claredat quin serà l’espai
destinat a restauració i adequar els plànols que delimiten l’arrendament als aprovats per l’Autoritat
Portuària de Barcelona en l’acord de data 31 de juliol de 2015.
Fonaments de dret
El contracte vigent entre l’Ajuntament de Palafrugell i Far Mas NOMO SL és d’arrendament i es
regeix per la Llei 29/1994, d’Arrendaments Urbans.
L’article 1203 del Codi Civil regula la novació dels contractes, entenent-se com a tal i entre altres
la seva modificació per acord de voluntat de les dues parts.
Acords
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Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’arrendament de part de les instal·lacions del Far de
Sant Sebastià, per a la instal·lació i explotació d’una activitat de restauració formalitzat amb FAR
MAS NOMO SL, d’acord amb els termes del document que consta a l’annex.
Segon.- Notificar aquest acord a FAR MAS NOMO SL, atorgant-li tres dies per tal que manifesti la
seva voluntat al respecte de la modificació, entenent-se aprovada definitivament si es manifesta
favorablement a la mateixa. Una vegada definitiu, notificar l’acord i el contracte modificat, a
l’Autoritat del Port de Barcelona.
Annex
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE PART DE LES INSTAL.LACIONS DEL
FAR DE SANT SEBASTIÀ PER A LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UNA ACTIVITAT DE
RESTAURACIÓ
Palafrugell, ............
R E U N I T S:
D’una part, l’Il·lm. senyor Juli Fernández i Iruela, titular del DNI núm. 40.517.676-W, Alcalde President
de l’Ajuntament de Palafrugell, amb el CIF núm. P-1712400-I, amb seu al carrer de Cervantes, núm.
16, de Palafrugell, assistit en aquest acte pel Secretari de la Corporació senyor Marià Vilarnau
Massa.
D’altra, el senyor Alejandro Figueras Garriga, titular del DNI núm. 46.119.263-P, domiciliat al carrer
Major, 10 (CP 17123) de Torrent d’Empordà.
I N T E R V E N E N:
El primer, en nom i representació de l’Ajuntament de Palafrugell, d’acord amb les facultats que li
confereix la normativa vigent en matèria de règim local i en execució i compliment dels acords de Ple,
adoptats en sessions dels dies 24 d’abril, 26 de juny i 31 de juliol de 2012, i 25 d’octubre de 2016.
El segon, en nom i representació de la mercantil de nacionalitat espanyola denominada FAR MAS
NOMO SL, domiciliada a carrer Balmes, 191, 7è, 2a de Barcelona, amb CIF B-66418740.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el present
contracte i exposen:
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
I.- Que l’empresa FAR MAS NOMO SL és l’actual arrendatària de part de les instal·lacions del Far
de Sant Sebastià, per a la instal·lació i explotació d’una activitat de restauració, que engloba els
dos habitatges de les famílies del Far. Aquest títol prové de l’adjudicació del contracte
d’arrendament licitat per l’Ajuntament de Palafrugell que es va portar a terme pel Ple en sessió de
data 31 de juliol de 2012, posteriorment modificada per acord de Ple de data 24 de febrer de 2015
per tal de fer efectiva la cessió del contracte per l’anterior adjudicatària.
El contracte originari d’arrendament es va fer sobre els dos habitatges de les famílies del Far
(224,77 m2) i el magatzem de 6,45 m2, si bé, en el plec de condicions i prescripcions tècniques de
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la licitació de l’arrendament es va estipular que l’Ajuntament tindria l’ús compartit de sales d’un
dels habitatges de les famílies del far i /o pati interior.
II.- Que l’Ajuntament actua com a arrendador en virtut d’un títol concessional atorgat sobre l’immoble
del Far per part de l’entitat Port de Barcelona, que és l’administració pública titular del domini públic.
III.- En virtut de l’expedient de modificació de la concessió esmentada aprovat per l’Autoritat Portuària
de Barcelona en data 31 de juliol de 2015, es varen redefinir els espais que podien ser objecte
d’utilització com a establiment de restauració, donant lloc a la modificació d’algunes de les condicions
del plec concessional.
Entre les condicions modificades s’hi inclou, la condició segona referent a l’àmbit espaial de la
concessió, de manera que queda redactada en els següents termes:
“El ámbito espacial de la concesión abarca una superfície de 497,52 m2, de los cuales 199,89 m2 se
destinarán a la instalación del centre de interpretación de la naturaleza y de las comuinicaciones y
297,63 m2 a uso de restauración (147,90 m2 corresponden a la terraza exterior, siendo la parte
interior de 149,73 m2).
(...)”
Així com la modificació de la condició 15ª referent a la transmissió de la concessió en el sentit que cal
especificar en el contracte que el titular de l’explotació del bar-restaurant no realitzarà actuacions que
puguin interferir la senyal marítima
(...)”
IV.- Aquesta modificació de la concessió altera l’objecte de l’arrendament pel que fa a la determinació
i concreció de l’àmbit espaial que ocupa i això fa necessari definir amb més claredat quin serà l’espai
destinat a restauració i adequar els plànols que delimiten l’arrendament als aprovats per l’Autoritat
Portuària de Barcelona en l’acord de data 31 de juliol de 2015.
V.- Que, ambdues parts, i previ el procediment administratiu procedent, acorden novar el contracte
d’arrendament subscrit per tal d’adaptar les estipulacions oportunes del referit contracte a les
modificacions introduïdes per l’Autoritat portuària, ambdues parts signen aquest document, que es
regula per les següents:
C L À U S U L E S:
Primera.- Novació modificativa no extintiva del contracte d’arrendament
Amb efectes des d’aquesta mateixa data, les Parts acorden introduir les següents modificacions en el
contracte d’arrendament:
1.1.- Clàusula primera del contracte d’arrendament que quedarà redactada de la següent manera:
L’Ajuntament de Palafrugell arrenda a l’empresa FAR MAS NOMO SL, part de les instal·lacions del
Far de Sant Sebastià, per a la instal·lació i explotació d’una activitat de restauració, d’acord amb la
delimitació dels usos concessionals realitzada per l’Autoritat Portuària de Barcelona en l’acord de
data 31 de juliol de 2015. ( S’adjunta com a annex 1, còpia de l’acord de l’Autoritat esmentat, amb els
plànols aprovats)
En aquest sentit l’espai objecte de l’activitat de restauració serà el següent:
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Un total de 297,63 m2, que corresponen 147,90 m2 a la terrassa exterior i 149,73 m2 a la part interior
de l’edifici, d’acord amb la delimitació que consta al plànol de l’annex 1.
1.2.- Clàusula quarta del contracte d’arrendament en el sentit d’afegir com a obligació de
l’arrendatària la següent mantenint la resta d’obligacions que s’hi contenen:
- El titular de l’explotació del bar-restaurant no realitzarà actuacions que puguin interferir la senyal
marítima existent.
Segona.- Preu de l’arrendament.El preu de l’arrendament es mantindrà inalterat com a conseqüència d’aquesta modificació, donat
que la mateixa implica una nova definició de la superfície arrendada però no canvia la naturalesa
ni finalitat de l’arrendament.
Tercera.- Règim jurídic.El contrate d’arrendament continuarà vigent en tots els seus termes en tot allò no modificat
expressament per la novació modificativa. Per tal d’evitar qualsevol dubte es fa constar
expressament que la novació és modificativa i no extintiva del contracte d’arrendament i que
aquest document formarà part integrant, a tots els efectes, d’aquest contracte d’arrendament.
Sense perjudici de tot el que s’exposa, les parts acorden que, a partir d’aquesta data, les
referències al contracte d’arrendament s’entendran realitzades en tant que modificat d’acord amb
el present contracte de novació.
I en prova de conformitat, signen en la data i lloc assenyalats en l’encapçalament per duplicat i a un
sol efecte.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.04.23 de la gravació.
No hi ha intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.
5. Suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria. Aprovació inicial.
Núm. exp.: 40/2016 de Modificacions de crèdit

Relació de fets
Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència en la qual es proposa una modificació presssupostària
mitjançant suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria de l’Institut de Mitjans de
Comunicació .
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Vist l’informe d’Intervenció de data 14 d’octubre de 2016.
Acords
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostaria mitjançant suplement de
crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria., que s’indica a continuació:
Suplement de crèdit
Partida
05 4910 22600
05 4910 22610
05 4910 23010
05 4910 23020
05 4910 2300

Concepte
Edicions municipals
Despeses extres
Dietes, desplaçaments Vehicle
Indemnitzacions col.laboradors
Comissions publicitàries
TOTAL

Crèdit inicial
21.600,00
840,00
1.200,00
22.400,00
7.160,00

Suplement
3.300,00
500,00
400,00
4.600,00
500,00
9.300,00

Crèdit definitiu
24.900,00
1.340,00
1.600,00
27.000,00
7.660,00

Fons de finançament
Concepte
870,00

Denominació
Romanent de Tresoreria per a despeses generals
TOTAL

Import
9.300,00
9.300,00

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 amb el Butlleti Oficial de la Provincia, per un Termini de quinze dies hàbils, durant
els qual s’admetran reclamacions i suggeriments devant el Ple, el qual disposarà d’un mes per
resoldre-les. En cas que no es presentin reclamacions, l’expedient s’entendrà definitivamente
aprovat.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.05.41 de la gravació.
No hi ha intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.
6. Modificació Ordenances Fiscals 2017. Aprovació inicial.
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L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el
projecte de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores d’impostos i taxes vigents que han
de regir durant l’exercici 2017.
Atès que la Llei 16/2012, de 27 de desembre , per la que s’adopten diferents mesures tributàries
dirigides a la consolidació de les finances públiques, va modificar l’article 32.2 del Text Refós de la
Llei del Cadastre Immobiliari, preveient que els municipis amb ponències de valoració antigues
poguessin sol·licitar l’actualització dels seus valors cadastrals en base a uns coeficients que es
definiran cada any en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat que s’aprovin pels anys 2014 i
següents.
Atès que per resolució de l’alcaldia 454/2013 , ratificada pel Ple de la corporació mitjançant acord
del mes de febrer de 2013, es va resoldre sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació
dels coeficients d’actualització pels anys 2014 i successius.
No obstant això, l’actualització dels valors cadastrals solament tindrà efectes si s’aproven els
coeficients per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017, la tramitació de la qual no
s’ha iniciat a dia d’avui... Per aquest fet no preveiem cap modificación dels tipus tributaris de
l’Impost sobre Béns Immobles pel 2017 atès que no preveiem que s’aprovi la Llei de
Pressupostos. D’aprovar-se finalment aquests coeficients, el termini per aprovar el tipus de
gravamen de l’IBI per a aquest any es veuria ampliat fins l’1 de març de 2017 en funció de la
disposició addicional 13 del Text refòs de la Llei del cadastre
Atès que a l’exercici 2013 es redactar un estudi de tarifes del servei de subministrament d’aigua
per part de l’empresa Ingenieria Gestión y Urbanismo SA pel qual es proposa un augment dels
preus de les tarifes referides al consum d’aigua de l’aigua del 15%. En base a aquest estudi es va
sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya, en compliment del Reglament d’Obres ,Activitats i
Serveis de Catalunya, l’autorització de l’augment tarifari previst a l’estudi redactat per l’empresa
Ingenieria, Gestión y Urbanismo SA, si bé la seva aplicació efectiva es realitza en diferents
exercicis , així als anys 2014 , 2015 i 2016 es van incrementar les tarifes en un percentatge del
2,5%, i ara es proposa un nou increment del 2,5% per tal de reduir el desequilibri existent entre
ingressos i despeses del servei de manera gradual.
De l’estudi elaborat amb aquest efecte sobre el sistema tributari establert pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, una vegada avaluat el probable rendiment dels impostos obligatoris i els
voluntaris i les taxes que cal establir per la prestació de serveis o activitats, se’n segueix que, per
a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2017, és aconsellable
proposar la modificació de les ordenances reguladores dels impostos i taxes següents:
Impostos :
• Impost sobre Béns Immobles
Taxes:
- Taxa per expedició de documents
- Taxes per recollida , tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans
- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
- Taxa per entrada de vehicles i reserves de la via pública
- Taxa pel servei de subministrament d’aigua
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-

Taxa per utilització d’instal·lacions municipals per exhibició d’anuncis
Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns municipals per activitats i per
prestació de serveis de caràcter esportiu
Taxa per utilització de plaques, patents i altres distintius municipals.
Ordenança General Reguladora de la Gestió i Recaptació de tributs municipals i altres
ingressos de dret públic

Acords
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació dels següents articles de les Ordenances
Municipals vigents, establerts de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les quals resten
redactades de la següent manera:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 5è. Bonificacions (modificació apartat 3r i 5è )
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la condició de
titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l’impost
corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat , sempre que compleixin
simultàniament les següents condicions:
-

-

-

l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 97.125 €
hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa expedit
o com a mínim els membres necessaris per tenir la condició de família nombrosa
el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles destinats a
habitatge
el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació
hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir
concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de
l’Impost sobre Béns Immobles
la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost
sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis
anteriors s’haurà de presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti
a la liquidació

5. S’estableixen, d’acord amb l’article 74.2. quàter del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les següents
bonificacions de la quota de l’Impost sobre Béns Immobles a favor d’immobles on es
desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que
justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació per majoria simple i
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s’acordarà , prèvia sol·licitud del subjecte passiu, que s’haurà de presentar abans del 31 de
desembre de l’any pel que es sol·licita la seva aplicació.
De conformitat amb l’article 74.2 quàter s’estableixen les següents bonificacions:
a. Bonificació del 50% pels immobles que estiguin inclosos en el projecte “locals amb vida”
pel lloguer d’espais per activitats econòmiques a preus assequibles per emprenedors i
hagin signat el corresponent conveni amb l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
abans del dia 1 de gener de l’exercici . Serà requisit indispensable que l’immoble cadastral
subjecte a tributació per l’Impost sobre Béns Immobles correspongui en la seva totalitat al
local comercial inclòs en el projecte “locals amb vida”
b. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges que es realitzi activitat de lloguer i s’hagi
gestionat des de la borsa de lloguer social per part de l’Oficina Municipal d’Habitatge.
c. Bonificació del 50% de la quota pels habitatges dotacionals que es realitzi activitat de
lloguer social per a gent gran."
ORDENANÇA FISCAL
ADMINISTRATIUS

NÚMERO

7.

TAXA

PER

EXPEDICIÓ

DE

DOCUMENTS

Article 7è. Tarifa (es modifica epígraf primer i s’afegeix epígraf cinquè)
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes
següents:
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I REPRODUCCIÓ DE
DOCUMENTS
EPÍGRAF PRIMER- Certificacions i compulses
1- Certificacions i informes emeses a requeriment de part
1.1- Informe d’habitatge per al reagrupament familiar
1.2-Informe de la Policia Local acreditant inici o finalització d’activitats
1.3-Certificat d'inscripció registre parelles de fet
1.4-Certificat històric del padró d’habitants
1.5- Altres no previstos, en extracte
1.6- Altres no previstos, literals
2. - Fotocòpies simples de documents
2.1 - Fotocòpies simples de documents municipals, per cada fotocòpia
2.2 - Fotocòpies simples d’altres documents, per cada fotocòpia
2.3 - Fotocòpies simples de documents en període d'exposició pública
-per cada còpia A4
-per cada còpia A3
3- Compulsa de documents municipals, reproduïts en fotocòpia
3.1 Document per una sola cara
3.2 Document per les dues cares
4- Expedició de documents acreditatius de concessions, autoritzacions o llicències
de qualsevol àrea de l’Ajuntament
4.1- Expedició d'autoritzacions expresses o en règim de comunicació
pel
repartiment de publicitat.
4.1.1-Per un període màxim d'un mes

30,00
30,00
30,00
10,00
29,60
45,90
0,80
0,20
0,10
0,20
2,50
5,00
9,50

12,00
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4.1.2-Per un període màxim d'un any
5- Bastanteig de poders que hagin de produir efecte en les oficines municipals
EPÍGRAF CINQUÈ- Expedició de carnets de l’Agència Catalana de la Joventut
Carnet Jove - Alberguista
Carnet Adult - Alberguista
Carnet Grup - Alberguista
Carnet Família - Alberguista
Carnet ISIC
Carnet ITIC
Carnet IYTC

117,20
57,50
6,00
13,00
16,00
21,00
9,23
9,23
9,23

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13. TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
Article 5è. Quota tributària
1. La base de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris serà la unitat d’habitatge o la unitat de local. En
aquest sentit s’estableixen les següents tarifes:
a) Quota normal per cada vivenda , en funció de les següents categories:
- Vivenda en divisió horitzontal: 144,80 €/any
- Vivenda unifamiliar entre mitgeres .148,80 €/any
- Vivenda unifamiliar aïllada o aparellada: 164 €/any
b) Bonificacions
1. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del
30% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin acreditar un
ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un mínim de 6
entregues a l’any les quals hauran de ser residus no contemplats en els contenidors de
recollida selectiva al carrer. (paper, cartró, vidre i envasos). Per a l’aplicació de la quota
reduïda serà requisit indispensable que s’aporti el corresponent document justificatiu de les
entregues realitzades a la deixalleria municipal .
2. per cada vivenda independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció del 25%
sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin acreditar
participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del compostatge o
que des de fa més de sis mesos fan autocompostatge per pròpia iniciativa. En tots dos
casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea municipal de Medi Ambient .
3. per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del 60%
sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin a la vegada
els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació d’aquesta reducció serà
obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició el compliment dels requisits.
4. Per les vivendes situades dins de l’àrea de la recollida porta a porta domiciliari , s’estableix
una bonificació del 10%, quan s’acrediti un ús anual regular i correcte. Es considerarà ús
regular del servei de recollida porta a porta quan en un habitatge es lliuri al servei els
cubells específics per a aquesta recollida un mínim de 200 vegades (en total les vegades
que s'ha tret el cubell blanc més el cubell marró). Es considerarà un ús correcte del servei
quan del total de vegades que s'ha tret el cubell, com a mínim el 95% de les vegades
s'hagi lliurat la fracció corresponent segons el calendari i horari.
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2. En tot cas l’establiment de les bonificacions previstes als apartats 1, 2 i 3 de l’article anterior es
requerirà que s’adjunti còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva segons
el tipus de bonificació . La sol·licitud s’haurà de presentar abans del 30 de juny del següent
exercici al que es sol·liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de la quota reduïda suposarà
la devolució de la diferència amb la quota normal pagada durant l’exercici
Article 12è. Quota tributària (es modifica tarifa prevista apartat 2 i 4)
1.- Les activitats que precissin de local, tributaran d’acord amb l’aplicació del coeficient
multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d’aquest apartat, sobre el mòdul bàsic
d’import 58,48:
CONCEPTE

COEFICIENT

2. Locals destinats a comerços de comestibles
2.1 Comerç de productes alimentaris: fruiteries, fleques, carnisseries, peixateries,
botigues de verdures, cellers…etc
6
2.2 Autoserveis
de venda de productes alimentaris i no alimentaris
simultàniament (que no tinguin la consideració de Supermercat o Hipermercat),
8
Magatzem de comestibles, fàbriques de pà i anàlegs, Gelateries i Rostisseries
2.3 Comerç de menjars per emportar amb servei a domicili

10

2.4 Supermercats, economats, magatzems majoristes de productes alimentaris, escorxadors
13
Fins a 100 m2...................................................................
20
De 101 a 250 m2 .............................................................
30
De 251 a 500 m2..............................................................
60
De 501 a 1.500 m2................................................ ....
80
De 1.500 a 3.000 m2.......................................................
100
Més de 3000 m2........................................................

4 .Locals destinats a activitats de serveis de tot tipus no previstos en els apartats anteriors
4.1 Sanitat, serveis veterinaris, farmàcies, perruqueries...............

4
6

4.2 Farmàcies i Parafarmàcies
4.3 Bancs i entitats financeres..........................................................

10

4.4 Impremtes, copisteries, arts gràfiques, enquadernacions..........

7

4.5 Tallers de reparació de vehicles de tot tipus, planxisteries.......

5

4.6 Transports de viatgers amb serveis d'autobusos.............

10
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4.7 Transports de mercaderies............................................

7

4.7 Cinemes, teatres, etc. Per cada tram de 50 localitats o fracció...........

2

4.8 Locutoris ..............................................................

4

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. TAXES PER
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

UTILITZACIÓ

PRIVATIVA

O

Article 6è Tarifes (es modifica la definició de l’apartat 4.2)
4. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
4.2 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa de tipologia amb mampares
rígides, amb peus, separades del paviment un mínim de 10 cm., i d’una alçada
no superior a 1,40 metres, per m2 o fracció
7. TAXA PER UTILITZACIÓ DE BÉNS IMMOBLES MUNICIPALS PER ACTES
PARTICULARS
1 Comunitats de propietaris, per cada reunió
2 Actes particulars sol·licitats per empreses o persones físiques
2.1 Activitats desenvolupades als Ametllers
2.1.1 Actes que suposin contraprestació econòmica per l’entitat o persona
organitzadora, que es realitzi als Ametllers
- utilitzacions fins a 3 hores
- utilitzacions fins a 6 hores
- utilitzacions per cada hora addicional
2.1.2 Taxa per utilització del servei de calefacció al recinte d’Els Ametllers
- Targeta de 20 hores de funcionament
- Targeta de 10 hores de funcionament
- Targeta de 8 hores de funcionament
- Targeta de 6 hores de funcionament
- Targeta de 4 hores de funcionament
- Targeta de 2 hores de funcionament
2.1.3 Taxa per realització de cursos ocupacionals, per hora o fracció
2.1.4 Taxa per utilització de l’Ermita de Sant Sebastià

48,20

698,60
1.397,00
232,80
120,00
65,00
56,00
45,00
32,00
17,00
14,00
30,20

2.2 Actes que suposin contraprestació econòmica per l'entitat o persona organitzadora, que es
realitzi en qualsevol immoble municipal no especificat anteriorment
- utilitzacions fins a 1 hora
30,20
- utilitzacions fins a 3 hores
72,60
- utilitzacions fins a 6 hores
145,40
- utilitzacions per cada hora addicional
24,20
2.3 Utilització cabina DJ'S Can Genís , per persona i hora
1,00
2.4 Utilització del Buc d’assaig a Can Genís, per cada 2 hores d’ús
2.4.1 Tarifa normal (2 hores)
10,00
2.4.2 Menors de 16 anys (8 hores)
30,00
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2.4.3 Majors de 16 anys . (8 hores)
32,00
2.5 Estudi de Gravació
2.5.1 1 hora amb tècnic de so
20,00
2.5.2 1 hora sense tècnic de so (es requerirà la titulació del tècnic extern)
7,00
2.6 Ús plató audiovisuals (Cal haver cursat el curs d’il·luminació de Can Genís o demostrar
experiència/estudis fotogràfics o audiovisuals)

2.6.1 Col·laboradors dels cursos LAB CAN GENÍS – MULTIMÈDIA amb carnet
acreditatiu. 2 hores
gratuït
2.6.2 Per ús particular. Fins a 23 anys . 2 hores
5,00
2.6.3 Per ús particular. Fins a 23 anys 2 hores
10,00
2.6.4 Per ús particular. Fins a 23 anys 2 hores
15,00
2.6.5 Per ús comercial prèvia autorització del Punt Ômnia . 2 hores
20,00
2.7 Utilització sala Centre Municipal Educació per videoconferencia , preu per
hora o fracció
25,00
En tot cas l'utilització privativa dels béns immobles municipals requeriren prèvia autorització
expressa de l'Alcaldia

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES DE
LA VIA PUBLICA
Article 2n. Fet Imposable i Supòsits de no subjecció
1.-Està constituït per la realització de les ocupacions o aprofitaments que es detallen o encara que
no es realitzin, per haver demanat i obtingut la corresponent llicència.
1.Entrada de vehicles a edificis o terrenys des de la via pública, sempre que consti una
entrada amb suficient capacitat pel pas d’un vehicle i amb independència de si hi ha o no
altres entrades al mateix edifici, terreny i fins i tot local. Tanmateix amb independència de si
l’entrada està o no senyalitzada amb placa de gual. Es considera que les entrades amb
amplada igual o superior a 2 metres tenen suficient capacitat pel pas d’un vehicle.
2.Les reserves de la via pública per aparcaments exclusius.
3. Les reserves de la via pública per càrrega o descàrrega de mercaderies.
4. Instal·lació de miralls, pilones i balises , així com la senyalització de contraguals com a
espai reservat ala vorera confrontant de l’entrada de vehicles senyalitzats amb placa de
gual en carrers amb una amplada del paviment igual o superior a 4,50ml.
2.- No estan subjectes a la taxa les entrades de vehicles quan s’acrediti que l’entrada és
necessària per accedir a la vivenda per part de persones que per la seva mobilitat requereixin de
l’ús de cadira de rodes.
Article 8è. Quota Tributària (s’afegeix apartat 2 i 3)
2. La quantia de la taxa regulada per subministrament de fites , miralls i senyalització de
contraguals serà la que es fixa en les tarifes següents:
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ DE TRÀNSIT
Col·locació de fita de cautxú irrompible 250 €
Col·locació de balisa de plàstic tipus H-75 100 €
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm +pal d’alumini.

Euros
250
100
285
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Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en fanal d’enllumenat públic
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en paret ( inclou el suport)
Col·locació de mirall convex irrompible de 80 mm +pal d’alumini.
Col·locació de mirall convex irrompible de 80 mm en fanal d’enllumenat públic
Col·locació de mirall convex irrompible de 60 mm en paret ( inclou el suport)
MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE GUALS I
CONTRAGUALS

Senyalització de guals i contraguals amb línea de 20 cm. de color groc.

250
285
335
290
335

2
€/ml (
mínim
actuació 10
€)

3.- Per les reserves d’aparcament per determinats vehicles on constii l’autorització municipal
mitjançant senyal visible que identifiqui la matrícula del vehicle es considerarà que l’ocupació es
realitza per 3ml
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20. TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 7è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
1.1 Subministrament d’aigua

US DOMESTIC
-Fins a 10m3 per mes
-De 10m3 a 20m3
-Excés de 20m3
US INDUSTRIAL
RECÀRREC PER SOBREELEVACIÓ
CONSERVACIÓ D’ESCOMESES I COMPTADORS
Fins a 13 mm de diàmetre
-De 15 i 20 mm de diàmetre
-De 25 i 30 mm de diàmetre
-De més de 30 mm de diàmetre

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24. TAXA
MUNICIPALS PER L’EXHIBICIÓ D’ANUNCIS

Euros/m3
0,3990
0,7175
1,1990
0,6515
0,1245
Abona/euro/mes
0,8453
1,0138
1,4783
2,3217

PER

UTILITZACIÓ

D’INSTAL·LACIONS

Article 5è. Quota Tributària (s’afegeix apartat 2)
2.- Els clubs esportius locals sense ànim de lucre i que realitzin les seves activitats a les
instal·lacions esportives municipals gaudiran d’una bonificació del 100% del pagament de les
taxes corresponents. Els espais publicitaris i els mòduls quedaran regulats per conveni
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25. TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS MUNICIPALS PER ACTIVITATS I PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
Article 6è. Quota Tributària
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l'apartat següent.
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE BÈNS MUNICIPALS PER
ACTIVITATS I PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
EUROS

1.UTILITZACIÓ DE BÉNS MUNICIPALS PER ACTIVITATS
1.1 PAVELLÓ POLIESPÒRTIU CORTS CATALANES
a) Hora o fracció sense llum (1/3 de pista)
11,40
b) Hora o fracció amb llum (1/3 de pista)
19,20
c) Hora o fracció sense llum
29,00
d) Hora o fracció amb llum (1/2 encesa)
52,00
e) Quota individual sessió
3,90
f) Actes no esportius:
1- Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
424,00
2- Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
2.215,00
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal.
1.2 PAVELLÓ ANNEX
a) Hora o fracció sense llum
20,00
b) Hora o fracció amb llum
30,20
c) Actes no esportius:
1.- Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
356,00
2.- Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
1.700,00
d) Quota individual hora o fracció
3,90
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.3 PAVELLÓ HOQUEI
a) Hora o fracció sense llum
20,00
b) Hora o fracció amb llum
30,20
c) Quota individual sessió
3,90
d) Actes no esportius:
1 Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
356,00
2 Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
1.800,00
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.4 CAMP DE FUTBOL DEL GREGAL
a) Hora o fracció sense llum del camp de gespa artificial
66,00
b)Hora o fracció amb llum del camp de gespa artificial
87,00
c)Hora o fracció sense llum mig camp de gespa artificial
43,50
d)Hora o fracció amb llum mig camp de gespa artificial
59,50
Els dies festius s’incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.5 BAR DEL CAMP DEL GREGAL
e) Lloguer del bar per temporada sencera
900
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1.6 CAMP DE GESPA NATURAL DE L’ESTADI JOSEP PLA I ARBONÈS
a) Hora o fracció sense llum
121,00
b) Hora o fracció amb llum
157,00
c) Conveni amb sector hoteler:
1- Hora o fracció sense llum
85,50
2- Hora o fracció amb llum
120,00
d)Partit de futbol sense llum ( equivalent a 3 hores)
363,00
e)Partit de futbol amb llum ( equivalent a 3 hores)
471,00
f) Actes no esportius:
1Organitzats per persones o entitats sense caràcter lucratiu, per dia
1.380,00
2 Organitzats per persones o entitats amb finalitat lucrativa, per dia
4.950,00
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.7 CAMPS ANNEXOS DE GESPA DE L'ESTADI MUNICIPAL JOSEP PLA I ARBONÈS
a) Hora o fracció sense llum
74,00
b) Hora o fracció amb llum
110,00
c) Conveni amb sector hoteler:
1- Hora o fracció sense llum
51,50
2- Hora o fracció amb llum
76,70
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.8 PISTES D'ATLETISME DE L'ESTADI MUNICIPAL JOSEP PLA I ARBONÈS
a) Quota individual
a.1) Quota individual per sessió
3,90
a.2) Quota individual per dia
5,40
b)Grups a partir de 10 persones Preu per persona / sessió
3,50
c)Grups a partir de 10 persones. Preu per persona / dia (2 sessions)
4,60
d) Abonament mensual federat
25,50
e) Abonament trimestral federat
45,00
f) Abonament anual federat
104,00
g) Abonament anual entitats segons conveni
1.800
h) Quota per competicions atlètiques federades o escolars:
H1)- Mitja jornada ( màxim 4 hores)
190,00
H2)- Jornada complerta ( màxim 8 hores)
345,00
H3)- Increment per hora o fracció
59,00
i) Quota individual d’entrada al dia (sector hoteler)
3,50
Els dies festius s'incrementarà amb el que correspongui per hores extres festives del personal
1.9 BAR DE L’ESTADI JOSEP PLA I ARBONÈS
e) Lloguer del bar per temporada sencera
900
1.10 PISTES DE PADEL
a) Hora o fracció sense llum 4 persones (preu persona )
5,00
b) Hora o fracció sense llum 2 persones (preu persona )
7,00
c) Hora o fracció amb llum 4 persones (preu persona)
6,00
d) Hora o fracció amb llum 2 persones (preu persona)
8,00
e) Hora o fracció sense llum abonats 4 persones (preu persona)
3,00
f) Hora o fracció sense llum abonats 2 persones (preu persona)
5,00
g) Hora o fracció amb llum abonats 4 persones (preu persona)
3,50
h) Hora o fracció amb llum abonats 2 persones (preu persona)
5,50
1.11 PISCINA MUNICIPAL
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Entrada diària
1.- Individual majors de 18 anys
2.- Nens i nenes fins a 5 anys
3.- Individual, jubilats, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia ,
menors de 18 anys
4.- Individual , dissabtes tarda i diumenge
5.- Entrada Pinxo
6.- Descompte Pinxo abonats
7.- Descompte abonament Pinxo
8.- Descompte abonament Pinxo abonats
6.- Bany familiar diumenge ( entrada lliure fills menors de 13 anys, per
cada adult)
7 .- Conveni sector hoteler
8.- Escoles de la vila horari escolar (persona/sessió)
Abonaments
1.- Individual 5 sessions ,(bany lliure, gimnàs sauna i zona d’aigües).
2.- Individual 5 sessions, (bany lliure, gimnàs sauna i zona d’aigües) ;
jubilats, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys .
3.- Individual mensual (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües) ;jubilats,
discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys .
4.- Individual mensual (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües) majors
de 18 anys
5.- Individual trimestral (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües);
jubilats, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 any i
aturats (de 7 fins a les 18 hores)
6.- Individual trimestral (bany lliure, gimnàs, sauna) majors de 18 anys
Lloguers
1.- 1 carril 1 ½ h o fracció (màxim 10 persones)
2.- 1 carril 1 ½ h o fracció (màxim 10 pers) amb conveni amb altres entitats
3.- 1 carril 1 ½ h o fracció amb professor i prova de nivell (escola nàutica
pesquera)
4.- Festes infantils (1’5 hores) espai i material (mínim de 10 nens) preu per
nen
5.- Festes infantils (1’5 hores) amb monitor (mínim de 10 nens) preu per
nen
6- Taquilles petites 1 any ( servei per abonats)
7.- Taquilles grans 1 any (servei per abonats)
1.12 ABONAMENTS A L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
Quota d’entrada
Quota individual
Quota familiar
Quota trimestral
Abonats individuals menors de 18 anys, discapacitats (33 %), afectats de
fibromiàlgia, majors de 60 anys, monoparentals i amb carnet de família
nombrosa.
Abonats individuals amb la tarja de l’atur en horari de 7 matí fins a les 6 de
la tarda
Abonats individuals majors de 18 anys

5,70
0
4,80
4,30
4,90
3,70
11,00
8,00
5,70
3,80
1,70
23,50
19,50
30,50
43,00
73,50

110,50
38,50
27,50
50,00
3,00
6,00
53,00
74,50

50,00
90,00
56,00

56,00
85,50
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Associacions i empreses, a partir de 10 persones reducció del 15% en
quotes individuals
Abonats familiars ( dos adults + fills menors de 18 anys)
Abonats familiars, titular amb la tarja de l’atur i famílies monoparentals
Abonats familiars, 2 persones majors de 60 anys
Abonats horari de 13 a 16 hores de dilluns a divendres (sense dret a les
activitats del pack fitness)
Abonats de cap de setmana de divendres a les 16 hores fins a dilluns a les
13 hores (sense dret a les activitats del pack fitness)
2. PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER ESPORTIU
En cas d’apuntar-se a dues activitats o més es tindrà un descompte d’un
10 %
Persones amb discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, persones amb
el carnet de família nombrosa , persones (titular del compte) amb la tarja
de l’atur , persones amb el Carnet Jove, i famílies monoparentals reducció
del 15 % (no acumulable)
2.1 ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Multiesports, dos sessions a la setmana, preu trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 1 i nivell 2, 3 sessions setmana, trimestre
Gimnàstica rítmica nivell 2 competició, 6 hores + competició setmana, trimestre

Gimnàstica rítmica nivell 3, 4 sessions/setmana, per trimestre
2.1.1 ACTIVITATS D’ESTIU
Cursos de vela
una setmana
(segons conveni amb el C. Nàutic
Llafranc)
Cursos de tennis i similars per quinzenes
Cursos d’activitats gimnàstiques per quinzenes
Matí/ Tarda esportiva per quinzenes
Campus esport d’estiu, un mes
Campus esport d’estiu, 15 dies.

Cursos de natació
2.2.- ACTIVITAT FÍSICA DE MANTENIMENT
2.2.1.- GENT GRAN
Majors de 60 anys ( 3 dies / setmana ) al trimestre
2.2.2.- ADULTS
Tai Chi, 1 dies /setmana (1 ½ ), per trimestre
Pilates, 2 dies / setmana, per trimestre
Paleofit 2 dies/setmana, per trimestre
Preparació física, 3 dies/setmana, per mes

145,50
107,00
85,50
41,50
41,50

68,50
88,00
100,00
112,20
120,00
153,00
91,00
91,00
199,00
114,00
115,00

50,00
99,00
115,00
115,00
61,00

Bonus pack fitness de 10 sessions
Sessió individualitzada (entrenament personal)
Sessió individualitzada (3 sessions), preu per persona
Sessió individualitzada (5 sessions)
Sessió individualitzada (10 sessions)
Sessió individualitzada 2 persones (entrenament personal)
persona
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions) per persona
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions) per persona

preu per

57,00
35,00
95,00
175,00
320,00
25,00
70,00
115,00
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Sessió individualitzada 2 persones (10 sessions) per persona

225,00

2.2.3.- ADULTS ESTIU
Cursos Tai Chi estiu (mes)
50,00
Pilates 2 dies (mes)
50,00
2.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Sessió individualitzada de natació
27,50
Sessió individualitzada (3 sessions)
75,00
Sessió individualitzada (5 sessions)
124,00
Sessió individualitzada de natació ( dos persones)
49,00
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions)
132,00
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions)
220,00
Sessió individualitzada de terapèutica
31,00
Activitat aquàtica prepart i postpart, preu per sessió
9,00
Programes anuals, pagaments trimestrals
Activitat aquàtica per nadons
102,00
Cursos de natació 1 dia a la setmana
66,50
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (2 dies)
69,50
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (3 dies)
92,00
Aigua Gim Adults , 2 dies setmanals
115,00
Pack natació adults
115,00
Natació esportiva i cursos d’aprendre i domini 2 hores / setmana
115,00
Natació esportiva 3 hores / setmana
143,00
Natació esportiva 5 hores / setmana
158,00
Activitat aquàtica terapèutica (2 dies setmanals )
143,00
Activitat aquàtica per a fibromiàlgia (1 dia a la setmana)
64,50
2.4.- ACTIVITAT ESCOLAR PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT (horari escolar) i CASALS
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) - Escola de
2,30
la vila
2,60
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) - Escola fora
vila
Programa natació escolar (escoles vila): 10-25 sessions per nen i sessió
2,00
Programa natació escolar (escoles fora vila): 10-25 sessions per nen i
sessió
Associacions de joventut i lleure, casals... (persona/ sessió)
Jornades Blaves (1 sessió de teoria i pràctica)
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles de la vila
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles fora de la vila

2,30
2,60
9,45
2,00
2,30

2.- Els serveis que ofereix l’abonament a l’Institut Municipal d’Esports són:
1.
2.
3.
4.
5.

Utilització lliure de la piscina
Sauna i zona welness
Gimnàs amb monitors d’assessorament diversos dies a la setmana
Estadi municipal d’atletisme
Pavellons poliesportius sempre que la seva ocupació ho permeti.
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6. Descomptes de 25% a les activitats organitzades pel IMEP exceptuant els abonats de 13 a
16 hores i els de cap de setmana .
7. Pack d’activitats dirigides (Pack Fitness) exceptuant els abonats de 13 a 16 hores i els de
cap de setmana
8. Lloguer de taquilles per anys i segons disponibilitat
9. Descomptes en el lloguer de les pistes de padel
10. Preferència a l’hora d’inscriure’s a les activitats organitzades pel IMEP.
11. Les sessions individualitzades no tenen cap tipus de descompte
3.- L’abonat podrà sol·licitar una quota de manteniment sense perdre la matricula.La quota de
manteniment és el 50 % de la taxa corresponent.
Durant la durada de la quota de manteniment l’abonat no podrà utilitzar els serveis vinculats a
l’abonament en actiu a excepció del lloguer de taquilla i la preferència a l’hora d’inscriure’s a les
activitats organitzades per l’IMEP
4.- Un abonat podrà sol·licitar una baixa temporal fins a un any sense perdre els drets de matricula
i sense pagar quotes de manteniment sempre que les circumstàncies siguin excepcionals i
justificades de salut o de trasllat temporal per a causes de força major.
5.- Els clubs esportius locals sense ànim de lucre i que realitzin les seves activitats a les
instal·lacions esportives municipals estaran exempts del pagament de les taxes corresponents
durant el període de competició i les activitats regulades per conveni. Fora aquest període estaran
subjectes al pagament de les esmentades taxes.
6.- S’estableix una bonificació del 100 % de al quota establerta a l’apartat 1r. d’aquest article per
les campanyes de promoció d’abonats que aprovi el Consell Rector de l’IMEP
7.- Les sol·licituds d’utilització del camp de gespa de l’estadi municipal durant la temporada
sencera per part d’entitats esportives gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota líquida a
ingressar resultant de les tarifes establertes a l’apartat primer d’aquest article.
8.- Podran fer la sol·licitud de lloguer de l’espai destinat a bar del Gregal i de l’Estadi Municipal
per una temporada les entitats esportives que utilitzin la instal·lació de manera regular per a
entrenaments i competició i que disposin de esport federat de base.
La finalitat dels ingressos serà destinada a minorar les despeses derivades de la competició
esportiva.
L’atorgament s’aprovarà mitjançant acord del Consell Rector de l’IMEP.

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26. TAXA PER UTILITZACIÓ DE PLAQUES, PATENTS, I
ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS A L’ESCUT MUNICIPAL
Article 7è. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:
UTILITZACIÓ DE PLAQUES PATENTS, I ALTRES DISTINTIUS ANÀLEGS A L'ESCUT
MUNICIPAL
En la concessió de l’autorització administrativa corresponent
9,50
Plaques de “permís d’obres”
15,80
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Plaques de gual permament
22,50
Plaques de gual permament amb senyalització amb pintura de bandes laterals
30,00
Plaques de gual permament amb senyalització amb pintura de bandes laterals i
confrontades
40,00
Altres utilitzacions de l’escut municipal, no regulats als apartats anteriors
173,60

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
MUNICIPALS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
Article 9 – Domicili fiscal i comunicació de les seves modificacions (modificació apartat 6)
6. Els obligats tributaris, que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb
domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament, en cas que no es designi i contin com
a titulars d’un immoble a Palafrugell es considerarà per defecte l’adreça de l’immoble.
Article 11 – Deure de col·laboració amb l’Administració tributària (modificació apartat
primer)
1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l’Administració
tributària municipal les dades i antecedents necessaris per a la cobrança de les quantitats que
com ingressos de dret públic aquesta hagi de percebre.. Per tal de poder gaudir de la bonificació o
exempció en els tributs municipals el contribuent haurà d’acompanyar els documents acreditatius
del compliment dels requisits o bé autoritzar a l’Ajuntament per consultar les dades que es puguin
obtenir d’altres administracions públiques.
Article 18.- Notificació de les liquidacions de venciment singular (modificació apartats 4r,
5è i 6è)
.
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la normativa
de desenvolupament i, supletoriament, la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.
5. Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment singular, de resultar infructuosos
dos intents d’entrega personal es deixarà a la bústia avis perquè l’interessat passi per la llista de
Correus a recollir la notificació durant el termini de set dies naturals.
Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu representant
amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis que es
publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí Oficial de l’Estat. En la
publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat
tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc
i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la compareixença es produirà en el
termini de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí
Oficial de l’Estat. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per
comparèixer.
6. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics quan l’interessat
hagi designat aquesta via de comunicació per rebre les notificacions, i respecte a aquells obligats
tributaris que legalment estiguin obligats a relacionar-se per dits mitjans amb l’administració
actuant.
Article 29 – Períodes de recaptació (modificació aparat 3r)
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3. Amb caràcter general, el termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de
venciment singular, no compreses en l’apartat 1 serà el que consti en el document notificació
dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser inferior al període establert en l’article 62.2 de la
LGT i que és el següent:
3.1 Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins l’immediat hàbil següent.
3.2 Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà al primer dia hàbil
següent.
Article 30 – Desenvolupament del cobrament en període voluntari (modificació aparat 2n)
1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores.
Quan l’obligat tributari desitgi satisfer algun dels tributs compresos en un rebut múltiple, o realitzar
pagament parcial d’un deute, s’haurà de dirigir a l’oficina municipal de recaptació, on se’ls emetrà
un abonaré del pagament parcial del deute.
2. Els mitjans de pagaments admissibles:
2.1 Diner de curs legal.
2.2 Xec bancari nominatiu a favor de l’Ajuntament.
2.3 Transferència al compte bancària municipal assenyalat en els documents de pagament.
2.4 Targeta de crèdit.
2.5 Domiciliació bancària
Així mateix, es podrà pagar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, introduint les dades que
figurin en el document de cobrament, així com també en caixers automàtics amb els documents
proveïts amb codi de barres, o per altres mitjans que autoritzi l’Ajuntament.
Article 42 – Procediment i criteris de concessió (modificació apartat 5.1 i 5.2)
5. Els criteris generals de concessió d’ajornament o fraccionament són:
5.1 Per a persones físiques:
5.1.1 Per a deutes d’import comprés entre tres-cents euros (300,00 €) i mil cinc-cents euros
(1.500,00 €), es podran concedir ajornaments o fraccionaments per un període màxim de 6 a 12
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mesos, sempre que la base imposable (IRPF de l’últim exercici) de la unitat familiar no superi els
trenta mil euros ( 30.000 € ).
5.1.2 Per a deutes d’import comprès entre mil cinc-cents euros (1.500,00 €) i sis mil euros
(6.000,00 €) es podran concedir ajornaments o fraccionaments fins a 18 mesos, sempre que la
base imposable (IRPF de l’últim exercici) de la unitat familiar no superi els seixanta mil euros (
60.000 € ).
5.1.3 Pera a deutes d’import superior a sis mil euros (6.000,00 €), es podran concedir
ajornaments o fraccionaments fins a 24 mesos, sempre que la base imposable (IRPF de l’últim
exercici) de la unitat familiar no superi els seixanta mil euros (60.000,00 €).
5.1.4 Es concedirà ajornament o fraccionament dels deutes, els imports dels quals siguin inferior
a tres-cents euros (300,00€), o per períodes que excedeixin dels límits establerts als apartats o a
unitats familiars amb bases imposables, a efectes d’IRPF, que superin els límits establerts als
apartats anteriors, en virtut d’informe previ favorable de l’àrea de Serveis de Benestar Socials que
justifiqui la procedència de la seva concessió per raons de risc social.
5.1.5 Per a deutes referits a taxa per subministrament d’aigua potable a domicili es podran
concedir fraccionaments de fins a 24 mesos, sempre que l’obligat tributari disposi d’informe
favorable, i en vigor, sobre la seva situació de vulnerabilitat econòmica, emès pel Servei de
Benestar Social d’aquest Ajuntament. Si durant la vigència del fraccionament, es tramités un nou
avís de tall de subministrament per impagament de rebuts no inclosos en el fraccionament
concedit, l’alcaldia, a la vista d’un nou informe sobre la situació de vulnerabilitat de l’obligat
tributari, valorarà la concessió d’un altre fraccionament que s’acumularia a l’anterior. En cap cas
es podrà acumular un tercer pla de pagament.
Les base imposable a que fa referència els apartats anteriors seran actualitzades anualment de
conformitat amb l’IPC català.
5.2 Per a persones jurídiques:
5.2.1 En aquells casos en que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una de les entitats a les
que es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la LGT, haurà de justificar els seus problemes
transitoris de tresoreria mitjançant la següent documentació:
- Balanç de situació a la data de la sol·licitud.
- Certificats bancaris a la data del balanç.
- En els casos que correspongui, pressupostos de l’entitat dels exercicis anteriors i corrent.
5.2.1.1 Per a deutes d’import superior al 10% i inferior al 20% dels actius líquids de l’entitat, es
podran concedir ajornaments o fraccionaments fins a 6 mesos.
5.2.1.2 Per a deutes d’import superior al 20% i inferior al 25% dels actius líquids de l’entitat, es
podran concedir ajornaments o fraccionaments fins a 12 mesos.
5.2.1.3 Per a deutes d’import superior al 25% dels actius líquids de l’entitat, es podran concedir
ajornaments o fraccionaments fins a 18 mesos.
Només excepcionalment, es concedirà ajornament o fraccionament els deutes iguals o inferiors al
10% dels seus actius líquids, o per un període més llarg de 18 mesos.
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Article 52 – Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits
incobrables. (modificació aparat 2.1.2 i 2.2.2)
2.1.2 En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l’apartat anterior
amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb dos intents
de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de l’Estat.
2.2.2 En els supòsits de notificacions practicades en els domicilis indicats en l’apartat anterior
amb resultat negatiu, ja sigui per ser el deutor desconegut o per resultar absent, amb dos intents
de notificació, s’hauran de publicar mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Segon.- Sol.licitar a la Comissió de Preus de Catalunya autorització per a la modificació de les
tarifes del servei de subministrament d’aigua que consten en el punt anterior i que es justifica
segons memòria i estudi econòmic de l’any 2013, que ja es va presentar a la Comissió de Preus.
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant un
termini de trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix s’haurà de publicar anunci d’exposició en un diari dels
de major difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haverse’n presentat cap, els acords restaran aprovats definitivament.
Quart.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província els
acord elevats a definitius i el text íntegre de les modificacions aprovades així com de l’ordenació
de la nova Ordenança General de Gestió i Recaptació els quals entraran en vigor el dia 1 de
gener del 2017 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.07.00 de la gravació.
El senyor alcalde exposa que dilluns es va enviar un avanç del pressupost als regidors de
l’oposició, per tal que puguin comparar i tenir-lo en compte a l’hora de la votació de les
ordenances. Manifesta que s’aposta majoritàriament per la congelació, si bé hi ha modificacions
puntuals a determinades taxes i també en el sentit d’establir reduccions i bonificacions.
La modificació més important correspon a la taxa de recollida de residus en la qual es modifica la
base de la taxa per tal d’establir un sistema més just, d’acord amb la generació de cada unitat.
Afecta bàsicament a la domèstica i a algunes activitats comercials.
Finalment manifesta que els preus públics d’esports pugen un 1,8% i el rebut de l’aigua un 2,5%,
fruit de l’estudi de costos de l’any 2012.
El senyor Piferrer intervé manifestant que el seu grup s’abstindrà en la votació. No faran una gran
oposició a les ordenances perquè hi ha aspectes positius i altres de negatius. El seu grup valora
molt el fet que no s’augmenti l’IBI.
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També manifesta que no els acaba de convèncer la taxa per la recollida d’escombraries.
Consideren que es més viable reduir costos del servei, mantenint una qualitat correcta, més que
apujar la taxa.
El senyor alcalde intervé novament manifestant que segurament la recollida de residus té
recorregut i s’ha d’aconseguir millorar el servei. Informa que s’estan fent passos però caldrà veure,
durant l’any 2017, si es poden millorar alguns aspectes i reduir l’import de la taxa.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i Palacios
(PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i Baserba (CiU), i el senyor Genover
(Entesa), total dotze vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions:Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste
(ERC) i el senyor Girbal (C’s), total vuit abstencions.
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
7. Projecte d'urbanització sector SUD 1.2 Els Forns. Palafrugell. Aprovació inicial.
Núm. exp.: 6/2016 de Projectes d'Urbanització

Relació de fets
Vist que en data 31 d’agost de 2016, amb registre d’entrada número 10742/2016, el senyor Pere
Ribas Guardiola, en representació de la societat Pal Beach Gestió, SA, va presentar al Registre
d’entrada de l’Ajuntament una primera proposta de Projecte d’urbanització del sector SUD 1.2 Els
Forns, a Palafrugell.
Atès que en data 17 d’octubre de 2016, amb registre d’entrada número 12142/2016, el senyor
Pere Ribas Guardiola, en representació de Pal Beach Gestió, SA, va presentar una nova proposta
d’aquest projecte d’urbanització, amb les puntualitzacions proposades des de l’Àrea d’Urbanisme
de l’Ajuntament.
Atès l’informe conjunt emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, i per l’Arquitecte
Tècnic Municipal, el senyor Albert Vilà Roura, en data 18 d’octubre de 2016 on, després
d’estudiar amb detall el contingut de la documentació d’aquest projecte d’urbanització, i d’acord
amb el que disposen els articles 96, 97 i 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’urbanisme, consideren que s’haurà de complementar la documentació
presentada amb la incorporació de les observacions recollides al citat informe, que s’adjunta a
aquest acord.
Atès que els tècnics sotasignants de l’esmentat informe manifesten que aquest projecte
d’urbanització haurà d’incorporar la totalitat del projecte del giratori de l’Avinguda de Josep Vergés
i Matas, atenent el contingut del punt Tercer de l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial
urbanístic d’aquest sector, pres pel Ple Municipal a la sessió del 30 d’agost de 2016.
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Atès que en el mateix informe, els tècnics sotasignants consideren que es pot procedir a
l’aprovació inicial d’aquest projecte d’urbanització en una propera sessió plenària, supeditant la
continuació del tràmit d’aprovació a la introducció de les esmenes detallades a l’informe tècnic
emès i a les que es puguin derivar del tràmit d’informació pública, dels informes complementaris
de la Policia Local, de l’Àrea de Serveis Municipals, de l’Àrea de Medi Ambient i de l’Enginyer
Tècnic Municipal, i de les observacions que puguin formular les companyies de serveis, a les
quals es notificarà aquesta cord d’aprovació inicial.
Atès l’informe emès per la Comissió informativa d’urbanisme, pla de barris, obres públiques,
serveis municipals i medi ambient, a la sessió celebrada el 18 d’octubre de 2016.
Fonaments de dret
Atès el que disposen els articles 89 i 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes per la
Llei 3/2012, de Modificació d’aquest Text refós, i l’article 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès el que preveu la Disposició addicional setena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions introduïdes
per la Llei 3/2012, de Modificació d’aquest Text refós, pel que fa al compliment de les obligacions
de publicitat per mitjans telemàtics.
Acords
Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector SUD 1.2 Els Forns, a Palafrugell,
promogut per la societat Pal Beach Gestió, SA, representada pel senyor Pere Ribas Guardiola,
supeditant la continuació del tràmit d’aprovació a la introducció de les observacions detallades a
l’informe conjunt de l’Arquitecte Municipal i de l’Arquitecte Tècnic Municipal, de 18 d’octubre de
2016, que s’acompanya a aquest acord d’aprovació inicial, i a les que es puguin derivar del tràmit
d’informació pública i dels diversos informes complementaris que es sol·liciten.
Segon. Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per a l’obertura d’un període
d’informació pública d’un mes, així com la seva disposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la
seva inserció al web municipal (www.palafrugell.cat), acompanyat d’una còpia del projecte objecte
d’aquesta aprovació inicial, per a la seva consulta per mitjà telemàtic.
Tercer. Notificar aquest acord als promotors d’aquest projecte d’urbanització i a l’equip tècnic
redactor, per tal que durant el període d’informació pública s’introdueixin la totalitat de les
observacions recollides a l’informe tècnic, i les que es puguin derivar del tràmit d’informació
pública i dels altres informes que s’incorporin a l’expedient.
Quart. Notificat també aquest acord als propietaris afectats per aquest projecte d’urbanització.
Cinquè. Requerir a la societat promotora perquè incorpori a aquest projecte la totalitat del giratori
de l’Avinguda de Josep Vergés i Matas, atenent el contingut del punt Tercer de l’acord d’aprovació
definitiva del Pla parcial urbanístic d’aquest sector, pres pel Ple Municipal a la sessió del 30
d’agost de 2016.
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Sisè. Notificar aquest acord i sol·licitar els respectius informes a la Policial Local, a l’Àrea de
Serveis Municipals, a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament i a l’Enginyer Tècnic Municipal.
Setè. Notificar també aquest acord a les companyies subministradores Sorea, SA, Endesa
Distribución Eléctrica, SL, Enllumenats Costa Brava, SL, Gas Natural Distribución SDG, SA i
Telefónica, SA, perquè puguin informar sobre el contingut d’aquest projecte, en relació a les seves
competències respectives i, si cal, prèviament a l’aprovació definitiva d’aquest projecte, introduir-hi
les correccions que puguin formular.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.20.28 de la gravació.
El senyor Rangel presenta la proposta.
El senyor Piferrer manifesta que aquesta zona de Palafrugell té una gran densitat de població i al
seu grup els hi agradaria que es delimités una ocupació menor. No obstant això son conscients
que aquesta densitat venia de planejaments anteriors i no votaran en contra.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i Palacios
(PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i Baserba (CiU), i el senyor Genover
(Entesa), total dotze vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions:Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste
(ERC) i el senyor Girbal (C’s), total vuit abstencions.
8. Expropiació finca carrer Port Pelegrí, 28. Calella. a) Relació propietaris, bens i drets
afectats. Aprovació definitiva. b) Tràmit avinença
Núm. exp.: 1/2016 de Expropiacions

Relació de fets
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2016 va aprovar
inicialment la relació de propietaris béns i drets afectats per l’expedient d’expropiació de la finca
situada al carrer del Port Pelegrí número 28, a Calella de Palafrugell, terme municipal de
Palafrugell.
Atès que l’esmentat acord fou sotmès a informació pública pel termini de vint dies, publicant-se un
edicte al BOP número 114, de data 15 de juny de 2016, i al Diari de Girona del dia 15 de juny de
2016, i fou notificat als interessats, presentant escrit d’al·legacions la senyora Rosa Parals Massot
i el senyor Esteban Parals Massot mitjançant un escrit amb data d’entrada 18 de juliol de 2016 i
número de registre 9328.
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Atès que la part al·legadora en el seu escrit manifesta, en síntesi, que no consta a l’expedient
motivació, informe o causa alguna per tal d’afectar la finca expropiada i la seva necessitat
d’ocupació, més enllà de l’aprovació del POUM; que la finca resta afectada des de fa més de vint
anys sense que s’hagi iniciat cap actuació urbanística; que a la finca hi ha edificada una barraca
de quinze metres quadrats des de fa més de cinquanta anys que no es recull a la relació de béns;
que la finca ha de tenir la consideració de solar i, finalment, que aquest té una superfície exacta
segons medició tècnica efectuada pel cadastre de 320 m2 i no 271,80 m2 com consta al Registre
de la Propietat.
Atès el contingut de l’informe conjunt emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, i
per l’Assessora Jurídica Municipal, la senyora Júlia Giró Val, en data 17 d’octubre de 2016 on, a
l’apartat de Conclusions, manifesten el que es transcriu a continuació:
“Sense perjudici de millor opinió fonamentada en dret, procedeix estimar en part les al·legacions
formulades pels interessats en el sentit que es recull en el cos d’aquest informe i continuar amb la
tramitació de l’expedient expropiatori aprovant definitivament la relació de propietaris, béns i drets
afectats per l’expedient d’expropiació incorporant en la relació de béns i drets afectats la barraca
així com la superfície afectada del terreny objecte d’expropiació (322,30 m2, segons es desprèn
de la medició efectuada per la cartografia digital de l’ajuntament).
Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa, amb
caràcter previ a iniciar els tràmits per a la valoració dels terrenys expropiats, es pot sotmetre a les
parts la possibilitat d’arribar a una acord requerint-los perquè en un termini de quinze dies
presentin una valoració de la finca.”
Atès el contingut de l’informe de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres, Serveis, Medi
Ambient, Patrimoni i Millora de la Qualitat Urbana, a la sessió del 18 d’octubre de 2016.
Fonaments de dret
Atès el contingut de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament la relació de propietaris, béns i drets afectats per l’expedient
d’expropiació de la finca situada al carrer del Port Pelegrí número 28, a Calella de Palafrugell,
terme municipal de Palafrugell, i que es detalla a continuació:
a)
Propietari: Esteban Parals Massot.
Bé expropiat:
Ple domini d’una meitat indivisa de la següent finca:
“ URBANA: Trozo de terreno yermo, en el que hay edificada una barraca, que mide de ancho ocho
metros, cincuenta centímetros y de largo treinta metros, ochenta centímetros, componentes la
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superficie de doscientos sesenta y un metros, ochenta decímetros cuadrados, sito en territorio
Calella, del término de Palafrugell y LINDA: al Este, con herederos de Magin Ferigola; al Sur y al
Oeste, con resto de mayor finca de Catalina Mascort Deagostini; y al Norte, con camino . “
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, al tom 1401, llibre 156 de Palafrugell,
foli 98, finca registral número 5276, inscripció 2ª, de data 29 de setembre de 1954.
Drets i càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.
Referència cadastral: 5177107EG1357N0001FE.
Segons les dades que consten en aquest Ajuntament, la superfície que resulta de la cartografia
digital d’aquesta finca és de 322,30 m2.
b)
Propietària:
Rosa Parals Massot.
Bé expropiat:
Ple domini d’una meitat indivisa de la següent finca:
“ URBANA: Trozo de terreno yermo, en el que hay edificada una barraca, que mide de ancho ocho
metros, cincuenta centímetros y de largo treinta metros, ochenta centímetros, componentes la
superficie de doscientos sesenta y un metros, ochenta decímetros cuadrados, sito en territorio
Calella, del término de Palafrugell y LINDA: al Este, con herederos de Magin Ferigola; al Sur y al
Oeste, con resto de mayor finca de Catalina Mascort Deagostini; y al Norte, con camino . “
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, al tom 1401, llibre 156 de Palafrugell,
foli 98, finca registral número 5276, inscripció 2ª, de data 29 de setembre de 1954.
Drets i càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens.
Referència cadastral: 5177107EG1357N0001FE.
Segons les dades que consten en aquest Ajuntament, la superfície que resulta de la cartografia
digital d’aquesta finca és de 322,30 m2.
Segon.- Requerir al senyor Esteban Parals Massot i a la senyora Rosa Parals Massot perquè en
el termini de quinze dies a comptar des de la recepció del trasllat d’aquest acord, presentin
valoració de la finca objecte d’expropiació, amb la finalitat d’intentar la seva adquisició de manera
amistosa per mutu acord.
Tercer.- Comunicar al senyor Esteban Parals Massot i a la senyora Rosa Parals Massot que,
transcorregut aquest termini sense que presentin valoració, o que un cop presentada no s’arribi a
cap acord, es seguirà el procediment que estableix la norma, sens perjudici de què, en qualsevol
estat posterior de la seva tramitació, puguin ambdues parts arribar a dit mutu acord.
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Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.23.36 de la gravació.
No hi ha intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.

A.3) PROPOSTES URGENTS
B) PART DE CONTROL
9- Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de suport al referèndum
i al procés constituent
Núm. exp.: 9/2016 de Mocions

Relació de fets
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret imprescriptible i
inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en relació als
propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant sobre la
independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de
resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els
dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar-li al
mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una
comissió de seguiment per l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la
realització del referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític
amb el govern de l’Estat espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments necessaris per
fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els
estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda
electoral que garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la
independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces
polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la
definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre
de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la
nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial
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durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i
l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des de
l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais propis
necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Palafrugell proposa
d’adopció dels següents
Acords
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Palafrugell a la celebració d’un referèndum
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una
pregunta clara i de resposta binària.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents des de
l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i
espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del procés
constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al procés
constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura República.
Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament 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
0.26.50 de la gravació.
El senyor Tané llegeix la moció de suport al Referèndum i al procés constituent.
El senyor Genover manifesta que el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquesta moció.
El senyor Gómez intervé dient que donaran suport a la moció perquè va en la línia d’altres
mocions que ja s’han aprovat en aquest sentit. Volen oferir al grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya a sumar-se com a proposants de la moció.
Intervé el senyor Girbal intervé manifestant que entén que qualsevol intent de segregació ha de
ser pactat amb l’Estat. El seu grup no donarà suport a una moció que no respecta el marc legal.
Finalment el portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya accepta la proposta de Convergència
i Unió d’estar com a proposant de la moció.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria amb els següents vots:
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Vots a favor: La senyora Mauri (PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i
Baserba (CiU), els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i
Tauste (ERC) total tretze vots a favor.
Vots en contra: El senyor Girbal (C’s), total un vot en contra.
Abstencions: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, les senyores Zaragoza i Palacios (PSC), i el
senyor Genover (Entesa), i total sis abstencions.

En el torn d’explicació de vot intervé el senyor alcalde manifestant que no comparteix la proposta, i
que creu que s’han de posar terminis.
10. Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, de suport als sis
regidors imputats de l'Ajuntament de Badalona, per obrir el dia 12 d'octubre.
Núm. exp.: 8/2016 de Mocions

Relació de fets
El novembre de 2015, l'Ajuntament de Badalona, un govern municipal encapçalat per Guanyem
Badalona en Comú i constituït amb el suport de PSC, d'ERC, d'ICV i de CiU, i totes les seves
seccions sindicals varen arribar a un acord pel calendari laboral de 2016.
Aquest calendari laboral suposava que qualsevol treballador de l'Ajuntament de Badalona que ho
preferís, de forma totalment voluntària, podia intercanviar aquest dia festiu del 12 d'octubre per l'1
d'abril o el 9 de desembre del mateix 2016.
La seva Alcaldessa, la senyora Dolors Sabater, en una entrevista concedida a Onda Cero, així ho
esmentava. A més, argumentava que el general Franco va utilitzar de forma sistemàtica el 'Doce
de octubre' com una data per enaltir les dissortades característiques d'uns 'valors' arrelats a un
règim assassí, caracteritzat per l'opressió, el reaccionarisme i l'autoritarisme, que moltes vegades
va esdevenir en l'arbitrarisme més cru.
Davant aquesta decisió presa sobiranament pel consistori badaloní, així com d'altres com Berga,
Celrà, Linyola o Viladamat, s'inicià un espectacle mediàtic de molt baix to instrumentalitzat per la
Delegación del Gobierno a Catalunya i pel Partit Popular, abanderat per la figura del senyor Xavier
Garcia Albiol, que varen denunciar el fet que el govern local de l'Ajuntament de Badalona exercís
el seu dret políticament legítim.
Arrel d'aquesta polèmica generada per uns poders fàctics i polítics estatals que pretenen
aconseguir allò que no poden fer per via democràtica, el PSC de Badalona, encapçalat pel senyor
Àlex Pastor, en declaracions a RAC1 el passat 13 d'octubre, va proposar liderar un govern
alternatiu amb el suport del PP, esdevenint com a batlle el candidat socialista, alhora que
qüestionava que la neutralitat institucional i les polítiques socials del govern de Badalona
(Guanyem Badalona - ICV- ERC) fossin l'eix principal de les seves polítiques.
Instants després, el PP badaloní d'Albiol va rebutjar la proposta de Pastor. Dies després, el
recentment escollit en les primàries del PSC, el senyor Iceta, també ho rebutjava de forma
categòrica. Una posició de coherència política en un context de no-govern Estatal i en el que els
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socialistes catalans han rebutjat amb vehemència abstenir-se i donar suport a un govern estatal
presidit pel Partit Popular.
Avui, sis regidors del consistori badaloní han estat citats pel jutge com a investigats per
desobediència pels fets del 12 d'octubre pels següents fets: desobediència a l'autoritat, destrucció
de document públic en vigor, obertura d'un establiment públic en dia festiu, sense cobertura legal
ni decret, permetre l'accés en una instal·lació pública sense registrament d'entrada ni control
d'identitat en un dia inhàbil a efectes administratius i per la utilització d'un espai públic per fer
apologia de la desobediència a la llei.
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Municipal de Palafrugell proposa l'adopció dels
següents punts:
Acords
Primer. L'Ajuntament de Palafrugell vol traslladar tot el recolzament i suport al govern de
Badalona, com a representant democràtic de tots els badalonins i badalonines.
Segon. Traslladar el total suport als sis regidors imputats (Oriol Lladó, Agnès Rotger, José Téllez,
Laia Sabater, Francesc Duran i Fàtima Taleb) que han estat citats per via judicial, acusats de
delicte de desobediència, arran d'una denúncia interposada pel Partit Popular per obrir les portes
del consistori el 12 d'octubre de 2016.
Tercer. Denunciar la instrumentalització de la política per part del Partit Popular i dels poders
polítics estatals, que manlleven sistemàticament les llibertats i l'exercici democràtic del poble
català en general i, en aquest cas, del badaloní en particular.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.35.46 de la gravació.
El senyor Lladó presenta la moció.
El senyor Alcalde manifesta que el seu grup donarà llibertat de vot.
Així mateix, entén que és una mesura exagerada, però que és una polèmica fictícia, potser per
excés de gesticulació del govern de Badalona.
El senyor Girbal manifesta que el seu grup votarà en contra la moció. Es remet igualment a que
aquesta és una iniciativa que surt del marc legal.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, les senyores Mauri i Palacios (PSC), els senyors
Gómez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i Baserba (CiU), els senyors Piferrer, Tané, Jonama,
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Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste (ERC) i el senyor Genover (Entesa) total disset
vots a favor.
Vots en contra: El senyor Girbal (C’s), total un vot en contra.
Abstencions:El senyor Rangel i la senyora Zaragoza (PSC), total dues abstencions.
11. Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per anul.lar la llicència
d'obres de l'edificació del carrer Castellets, 1 al Paratge del Golfet
Núm. exp.: 7/2016 de Mocions

Relació de fets
Que arran de l'edificació del carrer Castellets, 1, al paratge del Golfet els terrenys se situen dalt
d’un penya-segat de caràcter inestable, amb important risc geològic i d’erosió. Havent-se produït
històrica i recentment episodis d’esllavissades, extrem que implica un grau de perillositat elevat.
La platja del Golfet era una Cala verge d’excepcional valor ambiental i paisatgístic.
L’impacte paisatgístic de les obres objecte de denúncia és excepcional i està desfigurant la silueta
paisatgística costanera i afectant severa i críticament la valuosa, preciosa i delicada primera línia
de costa del municipi.
La construcció d'aquest edifici ha comportat un rebuig generalitzat en la població de Palafrugell.
Que la coordinadora «Salvem el Crit» va presentar una denúncia la conselleria de Territori
denunciant irregularitats en l'esmentada obra
Que la Generalitat ha emès tres resolucions totes contràries tant a la llicència atorgada com a
l'obra realitzada.
Que en aquestes resolucions, titlla de «lesiva per a l'interès públic» i sol·liciti que procedeixi a
restaurar la legalitat urbanística.
També es recalca que hi ha una planta fora de de llei, ja que el suposat subterrani és una primera
planta.
Alhora que detecta un excés d'edificabilitat de més de 100 metres quadrats
A més, per donar la llicència era preceptiu demanar un estudi paisatgístic, cosa que l'Ajuntament
no va realitzar.
Tampoc podria donar una llicència com aquesta perquè infringia el Pla de Millora Urbana per la
qual cosa la Generalitat dictamina la seva nul·litat.
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Municipal de Palafrugell proposa l'adopció dels
següents punts:
Acords
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Primer. Anul·lar i deixar sense efecte la llicència d’obres (projecte de llicència 508/13)
atorgada en data 1 d’abril de 2014 a Casa Calella SA per considerar un acte contrari a
l'ordenament jurídic segons article 63.1 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre
Segon. Anul·lar també les demés llicències que hagi concedit aquest Ajuntament per edificar en
els terrenys.
Tercer. Decretar aquesta anul·lació en el menor temps possible, mai superior a 72 hores.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.43.19 de la gravació.
El senyor Piferrer llegeix la proposta i manifesta que no volen fer un debat tècnic sinó de
posicionament polític. Exposa que l’alcaldia fa esment a arguments tècnics per defensar la
construcció de la casa, fent un breu recorregut de la història de les llicències actualment
impugnades.
Així mateix considera que l’equip de govern es fa l’orni sobre les denúncies i requeriments
interposats i per aquest motiu proposen posar el comptador a zero.
Pensa que les alternatives són votar a favor i mirar de sol.lucionar-ho, o votar en contra i continuar
defensant una cosa que és indefensable. Si voten que no, han de saber que com més s’enroquin
més forta serà la caiguda.
Exposa també que no s’han fet públiques les resolucions de la Generalitat que demanen la revisió
de les llicències.
Finalment, dirigint-se al senyor Genover, manifesta que l’entesa té orígens a ICV, i són els verds
els que haurien de lluitar per protegir el paisatge de l’entorn.
Intervé el senyor alcalde manifestant que s’ha descobert que la voluntat del senyor Piferrer és
buscar la discrepància dins l’equip de govern, però s’ha de tenir en compte que les llicències
d’obres les atorga la Junta de Govern Local.
La premissa d’Esquerra Republicana en el sentit que la llicència no s’ajusta a Llei, no és la que té
l’equip de govern. Contràriament l’Ajuntament defensa la seva actuació.
Manifesta que la moció no s’ajusta a dret perquè demana que es declari a nul.litat, sense cap tipus
de procediment administratiu previ.
Per altra banda informa que en situacions anteriors, els diferents equips de govern han actuat en
defensa de l’actuació de l’administració i que aquesta defensa s’ha mantingut malgrat hagin
canviat els governs. Li diu al senyor Piferrer que és una irresponsabilitat flagrant portar a Ple una
moció d’aquest nivell, totalment contrària a dret i vulnerant el dret de defensa dels interessats.
Ningú s’ha atrevit a desclassificar el sòl urbà de la parcel.la, des de l’any 1983 i considera que per
alguna raó serà.
Per últim manifesta que el senyor Piferrer considera que aquest no és un debat tècnic, però sí que
ho és. El debat polític es podria haver donat en el moment de l’aprovació de les diferents normes
urbanístiques.
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A continuació intervé novament el senyor Piferrer manifestant que altra vegada han posat les
qüestions tècniques per davant, però el cert és que a l’equip de govern els hi agrada aquesta
casa i la volen mantenir.
Diu que la moció l’han feta amb el cor més que per qüestions tècniques. Si cal canviar el redactat
de la moció ho faran immediatament perquè l’important és defensar que la construcció de la casa,
que no respecta el paratge natural del Golfet. Defensa que l’equip de govern ha fet un nyap.
El senyor alcalde manifesta que la solució per evitar l’edificació és indemnitzar als propietaris i a
això no s’hi ha atrevit cap equip de govern.
Entén l’esperit de la moció però el que votaran és el redactat de la mateixa i demana que els
regidors siguin curosos perquè la Generalitat no sempre l’encerta i hi ha moltes vegades que
s’equivoca, per això el seu grup defensarà l’actuació municipal.
Finalment intervé el senyor Girbal manifestant que el seu grup donarà suport a la moció i li
demanaran responsabilitats a l’equip de govern quan surti una sentència desfavorable.
Votació:
Sotmesa a votació es rebutja la moció, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste
(ERC) i el senyor Girbal (C’s), total vuit vots a favor.
Vots en contra: Els senyors Fernandez, Rocas, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i Palacios
(PSC), els senyors Gómez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i Baserba (CiU), i el senyor Genover
(Entesa), total dotze vots en contra.
Abstencions:Cap.
12. Moció del Grup Municipal de Convergència i Unió, de suport als encausats pel 9N
Núm. exp.: 10/2016 de Mocions

Relació de fets
Davant de la petición de la Fiscalia de deu anys d’inhabilitació per l’expresident de la Generalitat
Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, per a prevaricació i
desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta sobiranista del 9N que posa una
indignitat per qualsevol demòcrata.
I en un moment en què entenem que cal fer una aposta decidida per fomentar la participació
ciudadana i portar a consideración directa dels nostres veïns els temes de gran interès pel seu
futur, d’acord amb la legislació catalana.
Per tot això, i com ja hem fet en anteriors mocions, el grup municipal de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de Palafrugell proposem l’adopció dels següents
Acords
Primer. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Palafrugell a l’expresident Artur Mas, a les
exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, a l’exconseller Francesc Homs i altres persones que
puguin resultar encausades, i el rebuig democràtic a la sol.licitud de penes d’inhabilitació o d’altre
caire, per part de la Fiscalia de l’Estat per posar urnes el 9N.
Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 25/10/2016

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

Segon. Considerar que posar les urnes, facilitar que els ciutadans participin amb el seu vot, és un
fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte.
Tercer. Fer arribar els presents acords a la Diputació de Girona, a les associacions municipalistes
(ACM i FCM), al Govern de la Generalitat, als diferents grups polítics que conformen el parlament
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
1.29.27 de la gravació.
El senyor Gómez presenta la moció.
A continuació intervé el senyor alcalde manifestant que votarà a favor, no pels noms dels
encausats, sinó perquè s’està judicialitzant un problema polític.
El senyor Girbal manifesta que no reconeixen el senyor Gómez com a membre de Convergència i
Unió, seguidament li recrimina que li hauria de caure la cara de vergonya per presentar una moció
d’aquests tipus. A continuació anuncia que abandona la sessió.
El senyor Piferrer manifesta que Esquerra Republicana s’adhereix a la moció.
Finalment intervé el senyor Gómez manifestant que ell pertany al grup municipal de Convergència
i Unió i convida al senyor Girbal a assistir a una reunió de la Junta de Govern de l’IPEP, donat que
no ha assistit a cap reunió. Tampoc ha assistit a cap reunió de la Junta de Portaveus o a altres
reunions d’òrgans de participació política.
Finalment agraeix que Esquerra Republicana s’adhereixi.
Finalitzades les intervencions han abandonat la sala les regidores senyores Judit Zaragoza i
Roser Massaguer i el senyor Víctor Girbal.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
Les senyores Zaragoza, Massaguer i el senyor Girbal no han participat en la votació.

13 ASSUMPTES URGENTS:
S’aprova per unanimitat la urgència de la moció.
13.1 Moció del Grup municipal de Convergència i Unió de defensa de la prohibició de les
curses de braus al territori català.
Núm. exp.: 11/2016 de Mocions
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Relació de fets
El passat 20 d’octubre el Tribunal Constitucional espanyol anul·lava la prohibició de les curses de
braus al territori català, vigent des l’1 de gener de 2012, i deixava sense efecte la Llei 28/2010, de
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2008.
En la seva argumentació, els magistrats fonamenten la inconstitucionalitat de la llei catalana en el
fet que suposadament envaeix competències de l’Estat espanyol. Aquesta suposada invasió de
competències s’empara, alhora, en dues lleis estatals aprovades els anys 2013 i 2015, tres i cinc
anys després d’haver-se aprovat la llei catalana. Queda palès, doncs, que tant l’aprovació de la
Llei 18/2013, per a la Regulació de la tauromàquia com a patrimoni cultural, com de la Llei
10/2015, per a la Salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, va ser motivada única i
exclusivament per la voluntat de torpedinar la legislació catalana, establint a posteriori una
competència reservada a l’Estat que deixava en fals la norma emanada del Parlament. I en efecte,
sobre aquesta base legal, el Tribunal Constitucional ha pogut resoldre favorablement la
impugnació presentada pel Partit Popular contra la Llei catalana.
Des del Grup Municipal de CiU entenem que, just al contrari del que determina el Tribunal
Constitucional, és l’Estat espanyol qui, amb les lleis pro-taurines de 2013 i 2015, envaeix les
competències pròpies del Parlament de Catalunya, i també que l’actuació conjunta i concertada
dels Poders de l’Estat espanyol per anul·lar una llei del legislatiu català constitueix un atac frontal i
un acte de manifest menyspreu i hostilitat a la sobirania i la dignitat del Parlament i del poble de
Catalunya.
Considerem també que tant el recurs inicial contra la Llei catalana promogut del PP com la
sentència final del Tribunal Constitucional suposen un greuge comparatiu inacceptable per tal com
una normativa molt semblant a l’aprovada pel Parlament català és vigent des de 1991 a la
Comunitat Autònoma de Canàries sense que s’hi hagi plantejat cap tipus d’impugnació.
Volem remarcar el fet que la Llei catalana que prohibeix les curses de braus a Catalunya, sorgida
arran d’una Iniciativa Legislativa Popular, expressa el sentiment i la voluntat àmpliament
compartida del poble català en contra del maltractament animal; un sentiment i una voluntat que,
val a dir, no són capriciosos ni oportunistes, ni amaguen cap mena d’interès ni intenció política
espúria, com sí que fa la legislació pro-taurina espanyola i la sentència del Tribunal Constitucional,
com és minar l’autogovern i la competència legislativa del Parlament. En aquest sentit, convé
recordar que la Llei del 2010 es limita a fer una esmena a la legislació anterior enfocada a la
protecció i respecte als animals, començant per la Llei 3/1988 de Protecció dels animals, la qual,
contradient el sentit general de la mateixa llei, feia exclusió expressa de les curses de braus.
Aquest contrasentit s’ha d’interpretar com un gest de tolerància cap a una tradició ancestral
present a Catalunya com al conjunt de l’Estat espanyol, així com a d’altres indrets de la
Mediterrània, una tradició que no neguem que ha existit, però que, ja l’any 1988, quan es va
aprovar la primera llei catalana de protecció dels animals, era minoritària a Catalunya i que, en les
dècades següents, ha esdevingut residual, al mateix temps que ha crescut i s’ha intensificat entre
la societat el sentiment de rebuig a qualsevol mena d’espectacle amb animals que comporti el seu
maltractament, tortura i/o mort. És així com, fent-se ressò d’aquest sentiment gairebé unànime
dels catalans, l’any 2010 el Parlament aprovava suprimir l’excepció de les curses de braus de la
legislació vigent.
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Constatem finalment que, si bé en cap moment la disposició presa pel Parlament de Catalunya, en
l’exercici legítim de les seves competències, va tenir una dimensió política més enllà de la
protecció dels toros en tant que animals, la qüestió va ser des del primer moment manipulada i
polititzada pel Partit Popular, amb el suport d’altres forces polítiques, en la seva estratègia de
permanent agressió al poble i les institucions catalanes, fet que es va plasmar en l’esmentada Llei
18/2013, reforçada per la 10/2015 i que ha acabat de consumar-se en la sentència del Tribunal
Constitucional de 20 d’octubre de 2016. Davant això, considerem que el poble de Catalunya i les
seves institucions representatives no poden passar per alt aquesta actitud de manifesta hostilitat i
menyspreu, la qual no només pretén erosionar l’autogovern del país, imposant-nos una norma
legal contrària a les nostres lleis i voler majoritari, sinó que busca provocar i ferir intencionadament
els sentiments de milions de catalanes i catalans a través del redactat i de l’esperit mateix de la
llei, una llei que ens és aliena des del moment que consagra la tauromàquia com a “patrimoni
nacional” espanyol.
Sobre aquestes premisses, el Grup Municipal de CiU proposem l’adopció per part de l’Ajuntament
de Palafrugell dels següents
Acords
Primer. Manifestar el desacord del nostre municipi per la sentència del Tribunal Constitucional de
20 d’octubre que anul·la la Llei 28/2010 per la qual es prohibeixen des de l’any 2012 els
espectacles taurins que comportin el maltractament i la mort de l’animal.
Segon. Condemnar l’atac dels Poders espanyols a la sobirania del Parlament i del poble de
Catalunya, materialitzat a través de la sentència del Constitucional i de l’acció política del Partit
Popular que va aprovar, fent abús de la seva majoria absoluta a les Corts Espanyoles, les lleis que
han fet possible l’esmentada sentència.
Tercer. Manifestar suport incondicional a les accions polítiques i administratives que emprenguin
tant el Parlament com el Govern català, així com qualsevol institució que es vegi afectada per la
sentència del Tribunal Constitucional, a fi de fer impracticable el retorn de l’espectacle dels toros a
Catalunya.
Quart. Declarar Palafrugell com a “Vila antitaurina” i comunicar-ho oficialment al Govern català i a
l’espanyol, així com a les Associacions de Municipis de Catalunya i a les institucions i entitats que
correspongui.
Cinquè. Promoure activament, a través de les Àrees de Cultura i Educació, a les escoles i els
instituts del municipi els principis i valors que tenen a veure amb el respecte als animals i que
justifiquen l’abolició de les curses de braus i de qualsevol espectacle violent o degradant per als
animals.
Sisè. Finalment, manifestar que el caràcter de tradició ancestral de les curses de braus i el seu
suposat valor cultural no justifiquen de cap manera la seva vigència i continuïtat a dia d’avui des
del moment que l’espectacle porta aparellada la tortura i mort del toro, quelcom absolutament
incompatible amb l’ètica i els valors propis de societats desenvolupades del segle XXI com la
nostra.

Esmenes:
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No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1.39.30 de la gravació.
El senyor Gómez presenta la moció.
El senyor Piferrer intervé dient que aquesta era una proposta animalista i s’ha convertit en un tema
nacional i que estan d’acord amb el seu contingut.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per unanimitat.
13 .- Informes
No n’hi ha hagut.
14 .- Precs i preguntes
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1.44.18 de la gravació.
Intervé el senyor Tané demanant que es retirin les tanques del carrer de Begur, que està tallat,
perquè a la nit porten a confusió.
També en relació a temes de vialitat i circulació, pregunta per les pilones del carrer Sant Isidre,
que feien ziga-zagues, que es varen posar i treure el mateix dia. Demana si la pintura dels passos
de vianants és antilliscant, perquè pensa que és relliscosa quan plou. I finalment manifesta que el
seu grup pensa que els ressalts que ocupen el centre de la calçada poden ser perillosos, sobretot
per les motos.
El senyor Rangel intervé dient que s’estan fent obres al carrer de Begur i que no s’han pogut
finalitzar en el termini previst. Que per aquest motiu hi ha les tanques. Seran retirades el més aviat
possible.
El senyor Pujol manifesta que pel que fa a les pilones del carrer Sant Isidre, hi ha queixes dels
veïns en el sentit que és un carrer estret i els vehicles van a una velocitat excessiva i per això
s’intenta prendre les mesures previstes als plans viaris. Continua dient que al carrer Sant Isidre es
va intentar fer un trencament de la circulació amb pilones però no va donar el resultat esperat.
Pel que fa al carrer de Begur, s’ha posat una banda elevada coixí berlinès que està al centre, pels
informes de la Policia s’ha detectat que el pas de vianants s’utilitza molt al carrer de Begur i per
això s’ha col.locat allà.
Finalment informa que en els passos de vianants de les escoles s’ha pintat en vermell un tros de
les bandes del pas de vianants. Són pintures homologades per part d’una empresa especialitzada.
El senyor Palahí exposa diferents queixes en relació a la senyalització viària, especialment parla
del radar de Llofriu . Demana quantes sancions del radar s’han posat de nit, perquè considera que
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no està suficientment senyalitzat. En el fons, es queixa pel fet que no s’estudien suficientment les
coses abans de posar-les en pràctica.
El senyor alcalde contesta que el radar de Llofriu està correctament senyalitzat a dia d’avui, i que
el nombre d’infraccions s’ha reduït considerablement.

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 29 de novembre de
2016. La sessió es va gravar a través d’un sistema d’imatge i so, que s’ha editat amb el número
20161025, i que té una duració total de 2 hores, 11 minuts i 29 segons.

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