Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 22/12/2016
Identificació
Núm.: PLEJGL15/2016
Dia: 22/12/2016
Hora d’inici: 19.30 h
Hora de fi: 20.55 h
Lloc: Sala de plens
Caràcter: Ordinària en Primera convocatòria
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Segon tinent d’alcalde Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidora Senyora VANESSA PALACIOS RUIZ
Primer tinent d'alcalde Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Tercer tinent d’alcalde Senyor LLUÍS ROS COLLS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA 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

A la Sala de plens de la casa Consistorial es reuneix el 22/12/2016 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. Ratificació de la resolució aprovant els acords de la Mesa de Negociació del dia 16 de
novembre de 2016
4. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Senyor Joan Gonzàlez Vallespí
5. Nomenament de Jutge de Pau substitut de Palafrugell. Aprovació
6. Modificació del Reglament del servei de subministrament d'aigua potable de Palafrugell.
Aprovació definitiva
7. Resolució reclamacions i aprovació definitiva modificació ordenances fiscals 2017
8 Conveni de col·laboració econòmica entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Bisbat de Girona per a
la restauració de les pintures murals de l'església de Sant Martí (2016-2019)
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
9. Resolucions del Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Resposta als
requeriments i a les sol·licituds efectuades. Assabentat acord Junta de Govern de 12.12.2016
10. Segona convocatòria EDUSI - FEDER 2014-2020. Ratificació acord Junta de Govern Local.
A.3) PROPOSTES URGENTS
11. Resolució esmenes presentades i aprovació definitiva del Pressupost
B) PART DE CONTROL
12. Mocions
12.1 Moció dels grups municipals del PSC, ERC, CIU i Entesa, en relació a les situacions de
pobresa energètica
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.
Abans de començar a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia, es fa un minut de silenci en
rebuig dels atemptats ocorreguts els darrers dies.
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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Extraordinària de 17 de novembre de 2016
Ordinària de 29 de novembre 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 President,
durant el següent període:
- Període comprès entre el 23 de novembre de 2016 i el 14 de desembre de 2016, número en
ordre correlatiu creixent de 2158/2016 al 2274/2016.
A) PART RESOLUTIVA
A.1) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PRESSUPOST I
HISENDA.
3. Ratificació de la resolució aprovant els acords de la Mesa de Negociació del dia 16 de
novembre de 2016
Núm. exp.: 14/2016 de Sentències, interlocutòries i resolucions

Relació de fets
Vista la Resolució de l’alcaldia número 2016/2224, de 5 de desembre de 2016 per la qual
s’aproven els següents acords de la Mesa de negociació en matèries comunes dels empleats de
l’Ajuntament de Palafrugell i que es transcriuen a l'annex d'aquesta resolució:
DATA

NÚMERO ASSUMPTE

16/11/2016 5/2016

Dos dies de permís addicional l’any 2016, per la coincidència
en dissabtes dels dies 24 i 31 de desembre

16/11/2016 6/2016

Establiment de jornada anual i quadrats de treball per torns de
l’any 2017

En la mateixa resolució s’aprova l’establiment de jornada anual i horaris de treball de la Policia
Local de l’any 2016, tal i com figura a la proposta d’acord redactada en aquest sentit i que consta
com a annex d’aquesta resolució, la qual es va tancar sense acord entre sindicats i Ajuntament.
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 regim local de Catalunya.
Acords
Ratificar l’esmentada resolució:
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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
0.05.15 de la gravació.
No hi ha intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.

4. Autorització compatibilitat per a una segona activitat privada. Senyor Joan Gonzàlez
Vallespí
Núm. exp.: 152/2016 de Expedients de personal

Relació de fets
El senyor Joan Gonzàlez Vallespí, treballador d’aquesta corporació, ha sol·licitat el reconeixement
o autorització de compatibilitat d’acord amb els articles 5 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,
respectivament, i els articles concurrents de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, pel desenvolupament,
per compte propi, de les següents activitats:
-

Treballs propis d’arquitecte tècnic, fora el terme municipal de Palafrugell.

El personal de l’Ajuntament de Palafrugell, i dels organismes, ens i empreses que en depenen,
està subjecte al règim d’incompatibilitats prevista a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i a la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
L’exercici d’una segona activitat, ja sigui pública o privada, exigeix la prèvia autorització o
reconeixement de compatibilitat per part de l’Ajuntament de Palafrugell. El Ple és l’òrgan
competent per autoritzar i reconèixer aquesta compatibilitat, prèvia sol·licitud de l’interessat.
Acords
Primer.- Autoritzar el treballador Joan Gonzàlez Vallespí a realitzar les següents activitats
privades:
-

Treballs propis d’arquitecte tècnic, fora el terme municipal de Palafrugell.

Aquesta autorització està subjecta al compliment dels requisits establerts en la legislació vigent en
matèria d’incompatibilitats i a les següents particularitats.


Els treballs que realitza no modificaran la jornada laboral ni els horaris que té establerts a
l’Ajuntament i seran sempre fora de l’àmbit del terme municipal de Palafrugell.
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Segon.- Notificar aquest acord al treballador/a.
Tercer.- Publicar aquesta autorització de compatibilitat a l’apartat de transparència de la seu
electrònica, en compliment de l’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.06.30 de la gravació.
No hi ha intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.

5. Nomenament de Jutge de Pau substitut de Palafrugell. Aprovació
Núm. exp.: 9/2016 de Cartipàs

Relació de fets
Vist l’escrit tramès per la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
registre d’entrada 2016011869, de 6 d’octubre de 2016, requerint a aquest Ajuntament a fi que
procedeixi a tramitat expedient per al nomenament de Jutge de Pau substitut, de Palafrugell,
d’acord amb el que preveu el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i la Llei Orgànica
del Poder Judicial.
Atès que es va realitzar la convocatòria per a la provisió de l’esmentada plaça i que durant el
termini legalment establert per a la presentació de sol.licituds o candidatures només s’ha presentat
el senyor MIQUEL MASCORT SINDREU pel càrrec de Jutge de Pau substitut de Palafrugell.
Fonaments de dret
Atès el que estableixen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, i l’article 101.3
de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Acords
Primer. Proposar al senyor MIQUEL MASCORT SINDREU com a Jutge de Pau substitut de
Palafrugell, partit judicial de la Bisbal, província de Girona.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Jutge Degà de la Bisbal d’Epordà perquè elevi a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a fi que procedeixi al seu nomenament.
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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
0.08.04 de la gravació.
No hi ha intervencions.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.

6. Modificació del Reglament del servei de subministrament d'aigua potable de Palafrugell.
Aprovació definitiva
Núm. exp.: 4/2016 de Ordenances i reglaments

Relació de fets
El Ple de l’Ajuntament, el dia 31 de maig de 2016, va aprovar inicialment el Reglament del servei
de subministrament d’aigua potable de Palafrugell.
Posteriorment el Ple del dia 27 de setembre va realitzar una segona aprovació inicial atès que es
va considerar que calia proposar una millora tècnica en el redactat de l’article 43, en relació als
aspectes de Subministraments a Comunitats de Propietaris i adaptació a la normativa de pobresa
energètica
En el termini de 30 dies hàbils es va exposar al públic aquesta segona exposició pública,
mitjançant edicte publicat en el BOP número 202 de 21 d’octubre de 2016, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7226 de 14 d’octubre de 2016, al Punt Avui de 20 d’octubre de
2016, i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palafrugell, sense que s’hagin presentat
al.legacions.
Acords
Primer.- Aprovar definitivament el Reglament Regulador del servei de subministrament d’aigua
potable de Palafrugell, tal com consta a l’annex d’aquesta proposta.
Segon.- Publicar aquest acord i el text íntegre del Reglament, al Butlletí Oficial de la Província i a
la seu electrònica, i realitzar anunci indicatiu al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.10.05 de la gravació.
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El senyor Rangel exposa que s’ha modificat el Reglament i que en l’aprovació inicial ja es varen
indicar els motius de la seva modificació.
El senyor Piferrer expressa que en aquest reglament hi ha coses positives però també
incongruències. Indica que quan ells governin modificaran el Reglament en el sentit que
considerin oportú.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gomez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i Baserba (CiU) i el senyor
Genover (Entesa), total tretze 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.

7. Resolució reclamacions i aprovació definitiva modificació ordenances fiscals 2017
Núm. exp.: 7/2016 de Ordenances i reglaments

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 d’octubre de 2016 pel qual s’aprova
provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores d’impostos i taxes per a
l’exercici 2017.
Atès que es comprova que en el període d’exposició pública de l’expedient s’han presentat les
següents sol·licituds de modificació de les ordenances fiscals:
1.- instància 12465 de data 25 d’octubre de 2016 presentada pel Servei Català de la Salut pel qual
es reclama que es declari l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles a favor dels béns de
titularitat pública afectes al compliment de e les finalitats dels centres sanitaris.
Atès que la modificació sol·licitada té una repercussió en les previsions d’ingressos del Pressupost
municipal de l’any 2016 el qual ha estat aprovat inicialment per acord del Ple i ha esdevingut ferm
per no haver-se presentat cap reclamació contra el mateix el dia 14 de desembre.
Atès que es considera que la petició realitzada s’incorporarà de cara a l’estudi i elaboració de les
ordenances fiscals i Pressupost municipal de l’exercici 2018.
2.- instància presentada pels grups municipals municipals sol·licitant la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per tal que l’aplicació del coeficient
d’actualització del valor cadastral aprovat per Reial decret llei 3/2016 no tingui efectes en la quota
líquida ni en la bonificació per família nombrosa.
Vist els articles 17 i 18 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Acords
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Primer.- Desestimar la petició presentada mitjançant instància 12465 de data 25 d’octubre de
2016 presentada pel Servei Català de la Salut pel qual es reclama que es declari l’exempció de
l’Impost sobre Béns Immobles a favor dels béns de titularitat pública afectes al compliment de e
les finalitats dels centres sanitaris i informar a l’interessat que la seva petició serà incorporada en
l’elaboració de l’expedient d’o ordenances fiscals i Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon.- Estimar la petició presentada pels grups municipals per tal que l’aplicació del coeficient
d’actualització del valor cadastral aprovat per Reial decret llei 3/2016 de 2 de desembre de 2016
no tingui efectes en la quota líquida ni en la bonificació per família nombrosa i a tal efecte
modificar els articles 5è i 7è de la corresponent ordenança.
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació de les Ordenances Fiscals vigents , establertes de
conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals , les quals resten afectades en el sentit següent:
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 104.895 €
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
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.
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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."
Article 7è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen a aplicar, d’acord amb l’article 72.3 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, serà el
0,7020 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana o de béns immobles de característiques
especials i el 0,90 % quan es tracti dels de naturalesa rústega.

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

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

5,00
9,50

12,00
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
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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.

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), Magatzem de comestibles, fàbriques de pà i anàlegs,
8
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
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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

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
48,20
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
698,60
- utilitzacions fins a 6 hores
1.397,00
- utilitzacions per cada hora addicional
232,80
2.1.2 Taxa per utilització del servei de calefacció al recinte d’Els Ametllers
- Targeta de 20 hores de funcionament
120,00
- Targeta de 10 hores de funcionament
65,00
- Targeta de 8 hores de funcionament
56,00
- Targeta de 6 hores de funcionament
45,00
- Targeta de 4 hores de funcionament
32,00
- Targeta de 2 hores de funcionament
17,00
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2.1.3 Taxa per realització de cursos ocupacionals, per hora o
fracció
14,00
2.1.4 Taxa per utilització de l’Ermita de Sant Sebastià
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
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.
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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.
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.

Euros
250
100
285
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

Euros/m3
0,3990
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-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

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
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
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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
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
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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
Entrada diària
1.- Individual majors de 18 anys
5,70
2.- Nens i nenes fins a 5 anys
0
3.- Individual, jubilats, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia ,
4,80
menors de 18 anys
4.- Individual , dissabtes tarda i diumenge
4,30
5.- Entrada Pinxo
4,90
6.- Descompte Pinxo abonats
3,70
7.- Descompte abonament Pinxo
11,00
8.- Descompte abonament Pinxo abonats
8,00
6.- Bany familiar diumenge ( entrada lliure fills menors de 13 anys, per
5,70
cada adult)
7 .- Conveni sector hoteler
3,80
8.- Escoles de la vila horari escolar (persona/sessió)
1,70
Abonaments
1.- Individual 5 sessions ,(bany lliure, gimnàs sauna i zona d’aigües).
23,50
2.- Individual 5 sessions, (bany lliure, gimnàs sauna i zona d’aigües) ;
19,50
jubilats, discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys .
3.- Individual mensual (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües) ;jubilats,
30,50
discapacitats (33%), afectats de fibromiàlgia, menors de 18 anys .
4.- Individual mensual (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües) majors
43,00
de 18 anys
5.- Individual trimestral (bany lliure, gimnàs, sauna i zona d’aigües);
73,50
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
110,50
Lloguers
1.- 1 carril 1 ½ h o fracció (màxim 10 persones)
38,50
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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
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

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

50,00
90,00
56,00

56,00
85,50

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

68,50
88,00

Gimnàstica rítmica nivell 1 i nivell 2, 3 sessions setmana, trimestre

100,00
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

112,20
120,00
153,00
91,00
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Matí/ Tarda esportiva per quinzenes

91,00
199,00

Campus esport d’estiu, un mes

114,00
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

115,00

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
Sessió individualitzada 2 persones (10 sessions) per persona

57,00
35,00
95,00
175,00
320,00
25,00

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

preu per

2.2.3.- ADULTS ESTIU
Cursos Tai Chi estiu (mes)
Pilates 2 dies (mes)
2.3 ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Sessió individualitzada de natació
Sessió individualitzada (3 sessions)
Sessió individualitzada (5 sessions)
Sessió individualitzada de natació ( dos persones)
Sessió individualitzada 2 persones (3 sessions)
Sessió individualitzada 2 persones (5 sessions)
Sessió individualitzada de terapèutica
Activitat aquàtica prepart i postpart, preu per sessió
Programes anuals, pagaments trimestrals
Activitat aquàtica per nadons
Cursos de natació 1 dia a la setmana
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (2 dies)
Activitat aquàtica a partir de 60 anys (3 dies)
Aigua Gim Adults , 2 dies setmanals
Pack natació adults
Natació esportiva i cursos d’aprendre i domini 2 hores / setmana
Natació esportiva 3 hores / setmana
Natació esportiva 5 hores / setmana

70,00
115,00
225,00

50,00
50,00
27,50
75,00
124,00
49,00
132,00
220,00
31,00
9,00
102,00
66,50
69,50
92,00
115,00
115,00
115,00
143,00
158,00
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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
2,30
- Una sessió activitat aquàtica, spinning (persona/sessió) - Escola de
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
2,30
sessió
Associacions de joventut i lleure, casals... (persona/ sessió)
2,60
Jornades Blaves (1 sessió de teoria i pràctica)
9,45
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles de la vila
2,00
Jornades d’atletisme escolar (persona / sessió) – Escoles fora de la vila
2,30
2.- Els serveis que ofereix l’abonament a l’Institut Municipal d’Esports són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
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
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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
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.
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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)
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:
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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
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.
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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.
Article 52 – Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de
incobrables. (modificació aparat 2.1.2 i 2.2.2)

crèdits

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.
Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de la modificació de les
ordenances fiscals , les quals entren en vigor el dia 1 de gener de 2016, i regiran mentre no se
n’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
0.13.33 de la gravació.
El senyor alcalde exposa que s’ha fet una esmena tècnica presentada pels grups de govern, amb
motiu que el Govern de l’Estat ha pujat les bases cadastrals i per tant, si no es vol apujar els
impostos cal rebaixar el tipus impositiu.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
8. Conveni de col·laboració econòmica entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Bisbat de
Girona per a la restauració de les pintures murals de l'església de Sant Martí (2016-2019)
Núm. exp.: 85/2016 de Subvencions a particulars i entitats

Relació de fets
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Parròquia de
Sant Martí de Palafrugell pel finançament de les obres de restauració de diferents elements
pictòrics murals realitzats durant la primera meitat del segle XX pel pintor Guillem Soler a
l’església de Sant Martí.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell, en base a l’interès públic del projecte, vol col·laborar en la
seva execució.
Atès que d’acord amb el contingut del conveni, l'Ajuntament de Palafrugell atorga una subvenció
a favor de la Parròquia de Sant Martí de Palafrugell per executar les obres de restauració amb un
import màxim de vint mil euros (20.000,00 €) d’acord amb el següent calendari:
Anualitat
2016
2017
2018
2019

Subvenció
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

Vist el crèdit d’import 5.000 € consignat a l’aplicació 10.3360.78000 “Transferència conveni obres
Parròquia” de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Palafrugell.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental en data 12 de desembre de 2016.
Fonaments de dret
Vist l’establert a l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 79 a 88 del Reial Decret
500/1990.
Acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Parròquia de
Sant Martí de Palafrugell pel finançament de les obres de restauració de diferents elements
pictòrics murals realitzats durant la primera meitat del segle XX pel pintor Guillem Soler a
l’església de Sant Martí.
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Segon.- Aprovar la declaració de despesa plurianual en relació al conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Palafrugell i la Parròquia de Sant Martí de Palafrugell pel finançament de les
obres de restauració de diferents elements pictòrics murals realitzats durant la primera meitat del
segle XX pel pintor Guillem Soler a l’església de Sant Martí, pels exercicis 2016, 2017, 2018 i
2019, d’acord amb el següent detall:
Anualitat
2016
2017
2018
2019
Total

Subvenció
5.000,00 euros
5.000,00 euros
5.000,00 euros
5.000,00 euros
20.000,00 euros

percentatge
25 %
25 %
25 %
25 %
100,00 %

Tercer.- Aprovar el compromís de despesa a càrrec d’exercicis futurs pels imports i percentatges
que consten en el punt segon del present acord, pels quals s’habilitarà el corresponent crèdit
pressupostari pels exercicis d’execució.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.15.13 de la gravació.
El senyor alcalde manifesta que és un conveni per ajudar a la restauració, en quatre anys, de les
pintures murals de l’església.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
A.2) ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, PLA DE BARRIS,
OBRES PÚBLIQUES, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT.
9. Resolucions del Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Resposta als
requeriments i a les sol·licituds efectuades. Assabentat acord Junta de Govern de
12.12.2016
Núm. exp.: 508/2013 de Llicències d'obra major

Relació de fets
Atès que, per acord de la Junta de Govern Local, a la sessió celebrada el 12 de desembre de
2016, es va adoptar el següent acord, quina transcripció literal és la següent:
“Resolucions del Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme en relació les
obres al Paratge Mirador de la Platja del Golfet, al carrer Castellets número 1, de Calella de
Palafrugell. Resposta als requeriments i a les sol·licituds efectuades.
Relació de fets
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En data 5 d’agost de 2016 es van notificar a aquest Ajuntament les Resolucions dictades per la
Direcció General d’Ordenació del Territori següents:
-

-

-

Resolució del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 1 d’agost de
2016 per la qual es requereix a l’Ajuntament de Palafrugell que, en virtut de l’article 104 del
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i atesa l’existència de presumptes
infraccions urbanístiques lleus en les obres que s’estan realitzant al carrer Castellets 1 del
nucli de Calella de Palafrugell, procedeixi a la incoació dels corresponents procediments de
protecció de la legalitat urbanística.
Resolució del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 2 d’agost de
2016 per la que sol·licita a l’Ajuntament de Palafrugell que declari lesiva per a l’interès
públic i insta la seva anul·lació davant l’òrgan jurisdiccional, la llicència 508/13 atorgada per
Junta de govern Local en data 1 d’abril de 2014 a casa Calella, SL per a construir un
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Castellets1.
Resolució del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 3 d’agost de
2016 per la que es sol·licita a l’Ajuntament de Palafrugell que procedeixi a la revisió d’ofici
per nul·litat i,subsidiàriament, la declaració de lesivitat per anul·labilitat, de la llicència
d’obres atorgada en data 17 de març de 2016 el projecte de jardineria i tractament de la
finca del carrer Castellets 1 de Calella.

En data 1 d’abril de 2014 per acord de Junta de Govern Local l’Ajuntament de Palafrugell va
atorgar llicència d’obres número 508/13, per a la construcció d’un habitatge aïllat al carrer
Castellets 1 de Calella.
En data 17 de març de 2016 l’Ajuntament de Palafrugell va atorgar llicència d’enjardinament i
tancament de la finca situada al Carrer Castellets 1 de Calella.
En data 9 de juny de 2016 per acord de Junta de Govern Local l ’Ajuntament de Palafrugell va
acordar incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística vulnerada en relació a les obres
realitzades, sense disposar del corresponent títol habilitant, per la societat Casa Calella, SL a la
finca situada al carrer dels Castellets número 1 de Calella, expedient administratiu 12/2016.
En data 8 de novembre de 2016 s’ha emès, a petició de l’Ajuntament de Palafrugell, informe tècnic
del Sr. Josep Maria Falcó Huguet sobre l’aplicació dels criteris normatius del PMU el Golfet
referents a l’alçada reguladora, nombre de plantes i adaptació topogràfica a Calella de Palafrugell.
En data 7 de desembre de 2016 els tècnics municipals emeten els informes en relació a les dites
resolucions que s’annexen com a part integrant del present acord.
S’ha emès, a petició de l’Ajuntament de Palafrugell, un Estudi d’impacte i integració paisatgística
del camí de ronda de Palafrugell entre el carrer Castellets i l’EIN Castell- Cap Roig.
En data 9 de desembre de 2016 l’assessoria jurídica municipal emet l’informe jurídic que s’annexa
com a part integrant d’aquest acord.
Fonaments de dret
1.- Normativa d’aplicació en el moment d’atorgar la llicència d’obres 508/13 per a la construcció
d’una edificació unifamiliar aïllada.
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-

-

-

-

Pla d’ordenació urbanística municipal de Palafrugell, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona el 2 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC en data 3
d’abril de 2007 que classificava la finca com a sòl urbà consolidat, clau a20, d’edificació
existent.
Pla de Millora Urbana de la finca carrer Castellets núm. 1, aprovat definitivament pel Ple de
l’ajuntament de Palafrugell en data 25 de juny de 2013 i publicat al BOPG número 135 de
data 15 de juliol de 2013.
Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aprovat definitivament pel Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de data 25 de maig de 2005, classifica l’àmbit de
l’actuació com a sòl urbà, clau U
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament en data 14 de
setembre de 2010 i publicat al DOGC en data 15 d’octubre de 2010. Classifica els terrenys
de sòl urbà amb ús residencial.

2.- Posteriorment, a l’atorgament de la llicència d’obres 508/13, la Comissió Territorial d’urbanisme
de Girona, en data 22 de gener de 2015, aprovà definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Palafrugell (POUM) publicat al DOGC número 6841 de 30 de març de 2015. El
POUM inclou la parcel·la dins l’àmbit PAU b4.11 “Camí e Ronda- Golfet” atribuint majoritàriament
la clau R65c1 (article 154 del POUM en relació amb l’article 170.6)
3.- Articles 47 i 48 en relació amb els articles 107 i següents de la Llei 39/2015 i articles 71 i
següents de la llei 26/2010
Acords
Primer.- Acordar no incoar expedient administratiu per a declarar la lesivitat per a l’interés públic
de les llicències d’obres número 508/13 per no existir causa d’anul·labilitat de les mateixes.
Segon.- Acordar no incoar expedient administratiu per revisar d’ofici la llicència d’enjardinament i
tancament de la finca per no existir causa de nul·litat de ple dret de la mateixa
Tercer.- Acordar continuar amb els tràmits del procediment de restauració de l’expedient de
disciplina urbanística número 12/2016.
Quart.- Donar trasllat a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de l’expedient de
disciplina urbanística incoat contra Casa Calella, SL i de les actuacions que s’han portat a terme.
Cinquè.- Comunicar el contingut d’aquest acord, juntament amb els informes que s’hi annexen i
que serveixen de fonament, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya i als interessats.”
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 13 de desembre de 2016.
Fonaments de dret
Atès el que disposa l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovael Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Acords
Donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, a la sessió celebrada el
12 de desembre de 2016, en relació a les Resolucions del Director General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme referides a les obres al Paratge Mirador de la Platja del Golfet, al carrer
Castellets número 1, de Calella de Palafrugell. Resposta als requeriments i a les sol·licituds
efectuades.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.16.33 de la gravació.
Per part del senyor alcalde es dóna coneixement de l’acord per donar resposta a les resolucions
que havia dictat la Direcció General en relació a les obres de la llicència del carrer Castellets.
Indica que el govern va demanar informes externs i que s’ha penjat a la web tota la informació que
es disposa de l’expedient.
El senyor Palahí diu que el govern ha tingut l’oportunitat de mantenir la suspensió de les obres per
deixar que fos l’òrgan competent el que decidís en relació a la legalitat de les mateixes. Esquerra
s’ha queixat altres vegades que el govern no ha sigut transparent, que no ha facilitat tota la
informació en el moment oportú. Fins i tot els mitjans de comunicació varen tenir les resolucions
de la Direcció General abans que el propi grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Considera que els membres de l’equip de govern són prepotents. Difícilment tindran raó en totes
les coses, és provable que en algunes coses la tinguin i en altres no. Per això considera que la
continuació de les obres tindrà un sobrecost que assumiran els ciutadans de Palafrugell.
El senyor alcalde manifesta que entén la preocupació del senyor Palahí, no tant per la casa sinó
per fer desgast a l’equip de govern.
Si existeix un interès lesiu i cal suspendre l’execució de les obres, ja serà el Jutjat el que adoptarà
la resolució de suspensió que consideri oportuna. Pensa que l’Ajuntament ha actuat correctament,
que no hi ha cap il.legalitat en la llicència i que en qualsevol cas, és la Generalitat o l’Associació
de Salvem el Golfet els que han de presentar recurs contenciós si consideren que la llicència està
mal donada.
El senyor Palahí manifesta que els tècnics assessoren a l’Ajuntament però els que prenen les
decisions són els regidors i l’alcalde, per tant, han de ser conscients d’aquesta situació. Es pot
contractar a qui sigui però serà un informe de part, no un informe independent.
Indica que estan preocupants per la casa i no pels resultats electorals que poden tenir les seves
decisions. Per últim fa constar que l’estudi d’impacte del camí de ronda que ha encarregat el
govern s’ha fet per legalitzar uns murs que són il.legals.
El senyor alcalde manifesta que l’informe paisatgístic que encarrega el govern és fa a petició de la
mateixa resolució d’Urbanisme, i que no s’ha encarregat perquè sí, sinó que la Generalitat havia
demanat que es fes.
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Els informes emesos per Folch i Associats no estan fets amb cap premissa prèvia ni s’ha demanat
cap objectiu complert.
Votació:
No hi ha votació.
El Ple es dóna per assabentat.
10. Segona convocatòria EDUSI - FEDER 2014-2020. Ratificació acord Junta de Govern
Local.
Núm. exp.: 31/2016 de Subvencions d'una altra administració a l'ajuntament

Relació de fets
La Junta de Govrn Local del dia 12 de desembre de 2016, va adoptar per unanimitat l’acord que
transcrit literalmente diu així:
Vist el BOE número 243 del divendres 7 d’octubre de 2016, on es publica l’Ordre HAP/1610/2016,
de 6 d’octubre, per la que s’aproven les bases de la segona convocatòria para a la selecció
d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant
el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
Vist que l’equip tècnic municipal ha elaborat el document “EDUSI Palafrugell” per optar a la
segona convocatòria per la selecció d’estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat,
que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER, de creixement sostenible 20142020, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 7 d’octubre de 2016.
Vistos que els costos del projecte “EDUSI Palafrugell” són els següents:
TOTAL COST PROJECTE
SUBVENCIÓ FEDER

9.443.806,98 euros
4.721.903,49 euros

Vist l’informe emès per l’Interventor Accidental de l’ajuntament, de data 5 de desembre de 2016.
Acords
Primer.- Aprovar l’estratègia DUSI Palafrugell: Entre Mar y Montaña, Palafrugell para vivir”
redactada per l’equip de tècnics municipals.
Segon.- Aprovar la sol.licitud d’ajuda presentada.
Tercer.- Aprovar el compromís d’habilitar el crèdit pressupostari suficient per l’execució del
projecte en cas que sigui atorgada l’ajuda sol.licitada.
Acords
Ratificar l’acord de Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2016.

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
0.36.21 de la gravació.
El senyor Rangel presenta la proposta.
El senyor Piferrer manifesta que votaran a favor, en aquest cas diu que han d’estar al costat de
l’equip de govern.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.

A.3) PROPOSTES URGENTS
11. Resolució esmenes presentades i aprovació definitiva del Pressupost
Núm. exp.: 1/2016 de Aprovació del pressupost general

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 17 de novembre de 2016 d’aprovació inicial del
Pressupost General de l’Ajuntament de Palafrugell , dels seus organismes autònoms i del
Consorci Fraternal Mercantil.
Vist l’anunci de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de data 23 de novembre de 2016.
Atès que dins del termini d’exposició s’ha presentat en data 16 de desembre de 2016 escrit
d’esmenes al Pressupost 2017 presentat pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Vist l’informe de l’interventor acctal de data 17 de desembre de 2016 on manifesta les següents
conclusions en relació a les esmenes presentades:
“3.- Conclusions
1. L’escrit d’emenes presentat està emparat a l’article 105 del Reglament Orgànic Municipal i
s’ha presentat dins del termini previst
2. El finançament de les despeses proposades es preveu mitjançant reducció d’altres despeses
de manera que consta formalment equilibrades i no suposa un increment de despesa
pressupostària, si bé no s’ha fet cap proposta relativa a la modificació del document d’annex
d’inversions. En aquest sentit s’adverteix que la seva aprovació suposaria haver de modificar
obligatòriament l’annex d’inversions que ha d’incorporar-se al pressupost i per tant en cas que
el Ple de l’Ajuntament aprovi aquestes esmenes serà necessari aprovar també la modificació
de l’annex d’inversions per tal de determinar els recursos afectats a aquestes inversions.
3. A les aplicacions per les que es proposa la seva reducció no consten obligacions de caràcter
contractual legalment exigibles per part de tercers derivades d’expedients d’execució de
despeses de caràcter plurianual i per tant la seva minoració no suposaria cap incompliment
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contractual amb independència de la seva idoneïtat que ha de ser valorada pels òrgans de
govern de l’Ajuntament.
En base a les anteriors consideracions s’informa que procedeix acceptar la seva tramitació per tal
que siguin resoltes pel Ple de l’Ajuntament amb l’advertència formulada a l`apartat segon
d’aquestes conclusions.”
Vist l’escrit d’al·legacions presentat es comprova que les modificacions proposades afecten al
pressupost d’inversions de l’Ajuntament de Palafrugell i corresponen exclusivament
a
modificacions de l’import del crèdit consignat en sis aplicacions previstes en l’acord d’aprovació
inicial i la incorporació d’una nova aplicació no prevista inicialment.
En relació a la primera esmena es proposa reduir en 40.000 euros el crèdit previst a l’aplicació
d’Obres rehabilitació i millora immobles corporació i per tant el crèdit inicial seria de 10.000 euros.
Vist les despeses reconegudes durant els darrers 4 exercicis liquidats en relació a aquesta
aplicació:
Obligacions
Obligacions
Obligacions
Obligacions
netes 2015
netes 2014
netes 2013
netes 2012
Descripció
OBRES
REHAB.
I
MILLORA
IMMOBLES
CORPORACIO
52.566,81
73.645,17
73.042,32
95.753,95
Atès que a la vista de l’evolució de les obligacions reconegudes es comprova que l’esmena
presentada suposa reduir el crèdit consignat a un nivell molt inferior al necessari per tal que es
puguin executar les actuacions d’inversió que cada any són necessàries per tal de mantenir en
bon estat de conservació les dependències municipals amb l’objectiu de poder prestar els serveis
públics necessaris a la ciutadania de Palafrugell .
En relació a la segona esmena es proposa reduir en 20.000 euros el crèdit previst a l’aplicació
prevista per l’adquisició de patrimoni, amb un import resultant de 10.000 euros.
Vist les despeses reconegudes durant els darrers 4 exercicis liquidats en relació a aquesta
aplicació:
Obligacions
Obligacions
Obligacions
Obligacions
netes 2015
netes 2014
netes 2013
netes 2012
Descripció
ADQUISICIO
DE PATRIMONI
75.000,00
109.615,73
90.941,53
0,00
Atès que a la vista de l’evolució de les obligacions reconegudes es comprova que l’esmena
presentada suposa reduir el crèdit consignat a un nivell inferior al que de manera habitual es
requereix per tal de poder efectuar actuacions de compra de patrimoni per part de l’Ajuntament.
En relació a la tercera esmena presentada suposa reduir en 50.000 euros el crèdit previst a
l’aplicació d’obres de millora a l’escorxador municipal , amb un import resultant de 25.000 euros.
L’estimació d’aquesta esmena impediria que durant l’exercici 2017 es puguin executar les
inversions que són indispensables per l’escorxador municipal i de les quals tenim requeriments
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pendents de complir d’altres administracions, com és el cas de l’obligació d’instal·lar una
depuradora, amb la possible obertura d’expedients sancionadors per la falta d’execució.
En relació a la quarta esmena es proposa reduir en 25.000 euros el crèdit previst a l’aplicació de
mobiliari urbà , amb un import resultant de 25.000 euros.
Vist les despeses reconegudes durant els darrers 4 exercicis liquidats en relació a aquesta
aplicació:

Descripció
MOBILIARI
URBA

Obligacions
netes 2015

Obligacions
netes 2014

66.721,57

23.199,50

Obligacions
netes 2013

Obligacions
netes 2012

33.600,69

68.708,74

Atès que a la vista de l’evolució de les obligacions reconegudes es comprova que l’esmena
presentada suposa reduir el crèdit consignat a un nivell que estaria per sota de la mitjana
necessària per tal que es puguin executar les actuacions d’inversió que cada any són necessàries
per tal de mantenir en bon estat els espais d’ús públic del municipi .
En relació a la cinquena al·legació es proposa eliminar la inversió prevista pel carril bici de la
carretera antiga de Calella . Aquesta és una de les actuacions previstes en el Pla de mobilitat de
Palafrugell que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament i que es considera prioritària la seva
execució i que l’estimació de l’esmena impediria executar durant el 2017.
En relació a la sisena al·legació es proposa incrementar les inversions previstes en camins de
ronda de 30.000 a 130.000 euros. Cal recordar que estem davant d’una obligació que és
competència d’altres administracions i, si bé en els darrers anys l’Ajuntament ha executat
actuacions inversores en els camins de ronda amb caràcter puntual, aquesta esmena suposaria
que de manera habitual l’Ajuntament compensaria la falta d’inversions de les administracions
competents amb els recursos públics municipals .
En relació a la setena al·legació es proposa una nova aplicació pressupostària destinada a la 2a
fase d’obres de l’edifici Energia per import de 85.000 euros. L’Ajuntament de Palafrugell disposa
actualment d’una aplicació 21.1510.62203 “Rehabilitació edifici Energia” amb un crèdit total de
264.143,97 euros que seran incorporat a l’exercici 2017 una vegada es liquida l’any 2016 i que
hauran de servir per a l’execució del projecte de 2a fase de l’edifici una vegada estigui finalitzada
la redacció del projecte d’obres en procés d’elaboració i una vegada també que es resolgui en
relació a aquests nous espais la seva ampliació de l’actual concessió de la planta baixa d’acord
amb el previst en plec de clàusules administratives que va regir la licitació.
Atès a l’escrit d’al·legacions presentat no s’ha fet cap referència a les modificacions que
l’aprovació d’aquestes esmenes produiria en l’annex d’inversions a efectes de preveure els
recursos afectats necessaris pel seu finançament .
Acords
Primer.- Desestimar les esmenes presentades pel grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de l’exercici 2014
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Segon.- Aprovar definitivament el pressupost General d’aquest Ajuntament, exercici de 2017, que
resumit per capítols, es detalla:
a) Pressupost de l’Ajuntament

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

14.898.873,00 €
493.060,00 €
10.806.456,00 €
5.783.262,00 €
291.762,00 €
1.256.393,00 €
784.629,00 €
40.000,00 €
1.542.516,00 €
35.896.951,00 €

11.235.966,00 €
15.413.786,00 €
118.030,00 €
2.397.648,00 €
4.492.671,00 €
656.334,00 €
40.000,00 €
1.542.516,00 €
35.896.951,00 €

b) Pressupost de l’Institut Municipal d’Esports

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal

730.290,00 €
83.200,00 €
1.930,00 €

815.420,00 €

27.795,00 €
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Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

734.200,00 €
1.000,00 €
50.725,00 €
1.700,00 €

815.420,00 €

c) Pressupost del Institut municipal de Comunicació

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

38.610,00 €
58.554,00 €
60,00 €

97.224,00 €

95.850,00

1.374,00 €

97.224,00 €

d) Pressupost del Patronat del Museu

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital

53.166,00 €
185.614,00 €
0,00 €
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Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

238.780,00 €

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

233.247,00 €
665,00 €
4.868,00 €

238.780,00 €

e) Pressupost del Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

79.120,00 €
302.000,00 €
0,00 €

381.120,00 €

365.120,00 €
16.000,00 €

381.120,00 €

f) Pressupost del consorci pel manteniment dels edificis del centre Fraternal i del
cercle Mercantil
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Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

10,00 €
17.500,00 €

17.510,00 €

11.580,00 €
632,00 €

5.298,00 €
17.510,00 €

Quedant l'Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els pressupostos
dels Patronats xifrat en 36.969.337,00 euros d'acord amb el següent detall:

Ingressos
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 6 Alienació d'inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers
Total

Despeses
Capítol 1Despesa de personal
Capítol 2 Béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres

2017
14.898.873,00€
493.060,00€
11.707.652,00€
5.934.962,00€
311.252,00€
1.256.393,00€
784.629,00€
40.000,00€
1.542.516,00€
36.969.337,00€

2017
11.263.761,00€
16.853.783,00€
119.662,00€
Acta del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del dia 20/12/2016

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

Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 7 Transferències de capital
Capítol 8 Actius financers
Capítol 9 Passius financers

1.987.370,00€
4.500.613,00€
656.334,00€
40.000,00€
1.547.814,00€
36.969.337,00 €

Segon.- APROVAR les bases d’execució del pressupost d’acord amb el redactat que s’adjunta a
la present proposta.
Tercer.- EXPOSAR l’aprovació definitiva mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província.
Quart.- APROVAR definitivament la plantilla municipal, i la relació de llocs de treball i
l’organigrama per l’any 2017.
Cinquè.- APROVAR les bases generals reguladores de la concessió i justificació de les
subvencions municipals per l’any 2017.
Sisè.- REMETRE còpia del pressupost, de la plantilla i de la relació de llocs de treball ,
definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.

Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
0.39.28 de la gravació.
El senyor alcalde manifesta que en relació a la proposta d’esmena feta per Esquerra Republicana
de Catalunya i l’Escola de Música cal dir que encara no hi ha un valor econòmic de quin serà el
total del projecte, per tant l’equip de govern prefereix esperar a tenir redactat el projecte per
incorporar al pressupost les partides adequades per fer front a l’obra.
En relació a la minoració de partides exposa els motius pels quals no es pot assumir la reducció
de despeses.
Mostra la seva discrepància en relació a l’esmena feta.
Exposa també que hi ha un problema en el finançament de l’obra, donat que si ara s’incorpora i es
finança amb venda de patrimoni, caldrà esperar a la venda del mateix per poder fer la despesa.
Per aquest motiu el govern prefereix incorporar romanents al mes de març per finançar l’obra.
Afegeix que l’Escola ha perdut la confiança en el govern i per tant abans de fer cap obra caldrà
que les dues parts recuperin la confiança mútua.
El senyor Piferrer manifesta que s’esperaven el vot negatiu a les al.legacions fetes. Les mateixes
tenen una voluntat política perquè creuen que amb el romanent que hi ha no és suficient per pagar
l’obra.
L’Escola de Música deu haver perdut la confiança perquè no tenia notícies de quina era la posició
de l’equip de govern.
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Pel que fa als camins de ronda, considera que l’augment de la partida pressupostàriadels camins
de ronda ha de ser un compromís de l’Ajuntament en millorar els camins. Cal donar una empenta
als camins. Acabar els camins té consens. En aquest sentit, no troba la necessitat de pacificar la
carretera de Calella, en canvi els camins de ronda tenen més consens.
El senyor Rangel manifesta que aquest govern és el primer que des de l’any 2012 ha tingut un
canvi d’actitud per tenir una actuació proactiva en els camins de ronda. Malgrat que en aquell
moment el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya va votar en contra dels projecte presentats
per l’equip de govern per actuar en els camins de ronda.
El senyor Piferrer manifesta que no té els elements per saber per quin motiu a l’any 2012 es van
oposar als camins de ronda. Tampoc està posant el dubte les actuacions fetes fins ara,
simplement que veuen que es podria fer més del que s’està fent actualment.
Votació:
Sotmesa a votació s'aprova la proposta per majoria, amb els següents vots:
Vots a favor: Els senyors Fernandez, Rocas, Vencells, Rangel, les senyores Zaragoza, Mauri i
Palacios (PSC), els senyors Gomez, Ros, Pujol i les senyores Frigola i Baserba (CiU), el senyor
Genover (Entesa), i el senyor Girbal (C’s), total catorze vots a favor.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: Els senyors Piferrer, Tané, Jonama, Lladó, Palahí, les senyores Massaguer i Tauste
(ERC), total set abstencions.

En el torn d’explicació de vot intervé el senyor Girbal manifestant que felicita al senyor alcalde per
no agenollar-se ni a clientelismes ni a pressions presencials de cap mena.

B) PART DE CONTROL
12. Mocions
12.1 Moció dels grups municipals del PSC, ERC, CIU i Entesa, en relació a les situacions de
pobresa energètica
Núm. exp.: 12/2016 de Mocions

Relació de fets
La pobresa energètica s’ha incrementat al municipi, com a la resta de Catalunya, els darrers anys,
com a conseqüència directa del desfavorable context econòmic, i s’afegeix a les altres situacions
preexistents de vulnerabilitat econòmica que afecten la població.
Des de fa més d’un any Catalunya disposa de la Llei 24/2015, una normativa impulsada per una
Iniciativa Legislativa Popular, que incrementa la protecció de les persones davant els talls de
subministraments.
Des dels serveis socials bàsics del municipi hem creat i adaptat els protocols necessaris per evitar
aquests talls, però no és suficient, la base de la problemàtica és d’origen múltiple, i cal abordar-la
així: qualitat del parc d’habitatges, les situacions d’atur i ingressos insuficients de les famílies, la
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manca d’informació dels consumidors de com gestionar aquest consum i, també, el preu tan elevat
de l’energia.
Tenint en compte aquestes premises, el dia 3 de novembre, en el marc del 1r. Congrès Català de
Pobresa Energètica, es va signar un manifest que reclamava:
-

-

-

-

-

-

Que l’Estat espanyol reguli la protecció dels consumidors vulnerables tal i com li exigiesen
les directives europees 2009/72/CE i 2009/73/CE relatives al mercat intern de l’electricitat i
el gas respectivamente.
Que no es susprimeixi normativa a favor de la lluita contra la pobresa energètica.
Que la Generalitat continuï desplegant els procediments pendents en la matèria, incloent
mesures que agilitzin els protocols d’actuació, establint convenis amb els companyies
subministradores d’aplicació en tot el territori i assignant els recursos econòmics
necessaris que estableix la normativa.
Que les empreses subministradors es comprometin a garantir l’accés als subministraments
bàsics de tota la població i es corresponsabilitzin en la lluita contra la pobresa energètica,
d’acord amb el que estableix la Llei 24/2015.
Que les institucions públiques dotin de recursos que facin possible una acció pública
preventiva en l’àmbit de la pobresa energètica.
Que s’elabori un diagnòstic real de la situació que permeti acotar el perfil socioeconòmic de
les persones afectades, millorar la qualitat de les dades primàries sobre pobresa
energètica, i identificar més detalladament les relacions de causa-efecte de la pobresa
energètica, per tal d’avançar en el diganòstic de casos per part dels agents que treballen
directament amb els usuaris.
Que s’elabori una Estratègia Catalana de Pobresa Energètica que fixi uns objectius mínims
a assolir i serveixi de guia per a gestionar la pobresa energètica a tots els nivells
d’intervenció (regions, municipis, Tercer Sector) amb una base comuna.
Que s’ofereixin eines i mecanismes de suport tècnic i assessorament a aquells agents
socials que identifiquen i gestionen les situacions de pobresa energètica.

Acords
Primer. Adoptar aquest acord i reclamar a les administracions competents, els mateixos punts, per
tal de poder abordar aquesta problemàtica d’una manera més real i integral.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula d’Entitats
del Tercer Social de Catalunya, a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a les entitats socials del
municipi que treballen per a les persones en situació de vulnerabilitat i a les empreses
subministradores.
Esmenes:
No s'han presentat esmenes.
Intervencions:
Les intervencions completes d’aquest punt de l’ordre del dia es poden visualitzar en el minut
1.08.52 de la gravació.
La senyora Mauri presenta i llegeix la proposta.
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Votació:
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat la proposta.
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
1.13.29 de la gravació.

El senyor Palahí, en relació a camí i llicència del carrer de Serrà de Calella, no entén que
l’Ajuntament esperi a resoldre la discrepància entre els veïns per denegar la concessió de
llicències. Pregunta si el camí és públic o privat i si es pot tancar o no.
El senyor alcalde manifesta que demanarà un informe sobre la llicència.
El senyor Piferrer desitja bones festes a tothom.
També el senyor alcalde desitja bones festes.

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 ……….. . La sessió
es va gravar a través d’un sistema d’imatge i so, que s’ha editat amb el número 20161222, i que
té una duració total d’1 hora, 24 minuts i 35 segons.

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