
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PL E DE 
DATA 2 DE JUNY DE 2017 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ (CIU) 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA (CIU) 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX (ERC) 
ALBERT GIRONÈS MORADELL (JxV)  
GEMMA JULIÀ TEJEDOR (CIU) 
 
ALCALDE-PRESIDENT 
RUFINO GUIRADO IRUELA(CIU) 
 
SECRETÀRIA  
PILAR BLASCO I PRIM 
 
Excusa absència: SUSANNA GARCIA BRAMLEY (ERC) 
 
 
A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 14:00 hores del dia  2 de juny de 
2017, sota la presidència del senyor alcalde i amb l’assistència de la secretària, es 
reuneixen, prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’expressen, a fi i 
efecte de celebrar la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament per tal de resoldre els 
següents punts de l’ordre del dia a tractar: 
 
 

1. APROVACIÓ ACTES PLE ORDINARI 13/01/17 I EXTRAORDINA RI DE 
17/02/17. 

 
Al punt relatiu al Pressupost 2017 de la sessió de 13 de gener diu Albert Gironès que 
consti que JXV demanava un ple extraordinari per tractar específicament aquest tema, i 
que es retires aquest punt del ple, i que no tenien la documentació. Que Alcalde va dir 
que no i que a més la documentació hi era a partir de la data de la convocatòria, però 
que no obstant ell podia fer explicació sobre el tema quan vulguin etc. 
 
Així mateix també es constata que al punt de la cessió Sra. Bosch manca afegir que 
l’acord va ser per unanimitat i que a l’apartat de Precs i preguntes,on diu hi figura com a 
obra nova, ha de dir “ no hi figura com a obra nova”. 
 
 
 
 
 
 



 

2. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST. 
 
Per part de l’Alcaldia és dona compte de la liquidació de l’exercici pressupostari de 
2016 del qual es desprèn un resultat pressupostari ajustat de 262.050,81 euros i un 
estalvi net positiu de 234.526,47 euros. 
 
Els grups d’ERC i JxV plantegen la necessitat que es reuneixi la comissió comptes. 
Alcalde respon que s’ha de reunir un cop s’ha fet la liquidació del pressupost i que per 
tant es reunirà dins d’aquest mes de juny. 
 
 

3. VENDA DIRECTA PARCEL·LA ELS VILARS 
 
PROPOSTA 
 
Aprovar l’alienació per mitjà de venda directe d’una finca de titularitat municipal 
ubicada a la Urbanització Els Vilars, parcel·la número 15. 
 
Mitjançant acord de Ple de data 1 d’abril de 2016 es va incoar expedient per a 
l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una finca de titularitat municipal ubicada a la 
Urbanització els Vilars, número 15. Es troba situada al sud-oest de l’àmbit que delimita 
la urbanització. Limita al Nord, amb vial urbanitzat; al sud, amb la parcel· la16; a l’est, 
amb la parcel·la 17; i a l’oest, amb vial urbanitzat. Dades registrals:Tom 3281, llibre 30, 
full 218. Referència cadastral: 0874716EG1307S0001WF. Classificació urbanística: Sòl 
urbà. Superfície: 1.204,40m2. 
 
Els serveis tècnics municipals, segons informe emès en data prèvia, 2 d’octubre de 
2015, van valorar aquest immoble en 152.284,34 euros  (IVA no inclòs). 
 
La Secretaria- Interventora de l’Ajuntament va emetre un informe jurídic en data 17 de 
març de 2016, en el qual indica que l’expedient d’alienació per mitjà de subhasta 
pública de la parcel·la de referència, així com el plec de clàusules administratives que 
ha redactat i que s’annexen s’adeqüen, quant als seus aspectes jurídics, a la legislació 
vigent. Així mateix, indica que, tenint en compte que el valor del bé objecte de subhasta 
no ultrapassa el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la Corporació, 
d’acord amb l’article 40 del RPEL, és suficient donar compte de l’alienació al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, a l’efecte de control de la legalitat, abans de la finalització de l’expedient. 
 
L’Ajuntament, en sessió de 1 de juliol de 2016 va iniciar la licitació i aprovar el Plec de 
Clàusules. I en sessió de 7 d’octubre de 2016 va declarar deserta la subhasta per obrir-ne 
una segona, que també va resultat deserta. Ara, oberta la venda directa per un període de 
sis mesos, i  pel preu de sortida de la segona subhasta (114.213,26€), s’ha presentat un 
sol interessant, que és el Sr. Miquel Fusté Boadella (escrit RE 07/04/2017). 



 

Consideracions jurídiques 
 
La normativa reguladora per a l’alienació d’un bé immoble es troba recollida, entre 
d’altres, en les disposicions següents: 
 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 

• Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 

• Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels ens locals. 

 
• Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Contractes de les Administracions Públiques. 

 
L’article 209 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya prescriu 
les regles per a l’alienació de béns patrimonials, remarcant la necessitat de compliment 
de les normes sobre contractació dels ens locals. En termes similars es pronuncien els 
articles 28 i 40 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
L’article 215 de l’esmenta text refós estableix que les disposicions sobre alienació, 
gravamen o cessió de béns patrimonials s’apliquen sens perjudici de les normes 
específiques que pot establir la legislació sectorial corresponent. 
 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER:  ALIENAR, mitjançant venda directe, la finca de titularitat municipal 
ubicada a la Urbanització els Vilars, número 15. Es troba situada al sud-oest de l’àmbit 
que delimita la urbanització. Limita al Nord, amb vial urbanitzat; al sud, amb la 
parcel·la16; a l’est, amb la parcel·la 17; i a l’oest, amb vial urbanitzat. Dades registrals: 
Tom 3281, llibre 30, full 218. Referència cadastral: 0874716EG1307S0001WF. 
Classificació urbanística: Sòl urbà. Superfície: 1.204,40m2. 
 
SEGON: DONAR COMPTE de la instrucció de l’expedient al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya abans de la seva resolució definitiva, d’acord 
amb l’article 40 del RPEL. 
 



 

TERCER:  FACULTAR l’Alcalde d’aquest Ajuntament perquè realitzi les actuacions 
que resultin necessàries i signi els documents oportuns, tan públics com privats, per a 
l’efectivitat dels acords precedents. 
 
QUART: COMUNICAR aquest acord al comprador, requerint-lo  a comparèixer 
davant el notari que li serà designat per atorgar l’escriptura pública de compravenda 
corresponent. El preu total d’aquesta venda directa haurà de ser abonat mitjançant xec o 
transferència bancària, abans o al mateix dia de l’atorgament de l’escriptura pública de 
compravenda.  
 
 
Queda aprovat amb els vots a favor de CIU i en contra de  ERC  i JxV , tot indicant-se 
en explicació de vot per part de JxV que s’hi oposa pel fet que no està  d'acord en 
vendre patrimoni. Alcalde diu que aquest patrimoni no serveix per res pel poble, i que 
es destinarà a inversions que sí que són útils, i en aquest sentit es preveu com a sistema 
per finançar el nou Pavelló o Espai polivalent.  Per part d’ERC, V. Cebrià diu que entén 
que pel que serveix es per vendre’s, i preferiria reservar-ho. 
 
 

4. VENDA DIRECTE ANTIGA CARPA. RATIFICACIÓ ACORD JGL 
 
PROPOSTA 
 
LA Junta de Govern Local en sessió de 28 d’abril de 2017 va adoptar el següent acord: 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Joan Cals Iglesias, on es mostra interessat en l’adquisició 
dels materials procedents del desmuntatge de la carpa. 
 
Atès que havent-se intentat dues subhastes i havent quedat desertes,  
 
S’ACORDA 
 
PRIMER:  TRANSMETRE de manera directe aquest material al Sr. Joan Cals Iglesias 
ple preu de 20.000 euros (IVA exclòs). 
 
I es proposa al Ple que ratifiqui l’esmentat acord.  
 
Queda aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



 

5. CONVENI CONSORCI COSTA BRAVA. AIGUA PASTERAL 
 
PROPOSTA 
 
Atès que en data d’1 de juliol de 2016 es va aprovar per part de l’Ajuntament un 
conveni marc amb el Consorci de la Costa Brava, vista la necessitat de subministrament 
d’aigua en alta des del Pasteral, i en aquest sentit la motivació es trobava exposada a 
l’informe tècnic de l’enginyer assessor municipal, Carles Martin Álvarez, de data 27 de 
juny de 2016. 
 
Atès que per part del Consorci s’ha tramés un nou text de conveni i que aquest disposa 
també de l’informe favorable de l’enginyer municipal. 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER:  APROVAR la minuta de conveni marc amb el Consorci de la Costa Brava- 
Entitat Local de l’Aigua i l’Ajuntament de Vall-llobrega per al subministrament d’aigua 
potable en alta. 
 
SEGON: FACULTAR l’Alcalde per a la signatura i la documentació que sigui 
necessària per al bon desenvolupament d’aquest acord. 
 
TERCER:  SIGNIFICAR que aquest nou conveni substitueix el que es va aprovar per 
l’Ajuntament en sessió de 01/07/2016. 
 
QUART:  COMUNICAR aquest acord al CCB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annex 
 
CONVENI ENTRE EL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTIT AT 
LOCAL DE L’AIGUA I L'AJUNTAMENT DE VALL-LLOBREGA PE R AL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA 
 
A Girona, a data .... de .... de 2017 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
PEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA  
El Sr. Carles Páramo i Ponsetí, president per delegació del Consorci de la Costa Brava – 
Entitat Local de l’Aigua. 
 
PER L'AJUNTAMENT DE VALL-LLOBREGA 
El Sr. Rufino Guirado Iruela, alcalde. 
 
 
EXPOSEN 
 
El Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua (en endavant, CCB-ELA), ens 
local de naturalesa administrativa i dotat de personalitat jurídica, és el titular de la xarxa 
que subministra aigua potable en alta a la Costa Brava centre. 
 
L’Ajuntament de Vall-llobrega (en endavant, l’ens abastit) manifesta problemes 
d’abastament en el seu municipi i sol·licita incorporar-se com a usuari del servei 
d’abastament d’aigua potable en alta del CCB-ELA. 
 
En data 16 de maig de 2017 es redacta informe pels tècnics del CCB-ELA, Sr. Lluís 
Sala (Cap d’Abastament i Reutilització) i Sr. Xavier Tristan (Director Tècnic), de 
caràcter favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Els fonaments de dret d’aquest conveni són: 
 
• Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei d'Aigües. 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

legislació en matèria d'aigües de Catalunya 
• Articles 3, 4-2-a) i 5-d) dels estatuts del CCB-ELA.  
• Acord de la Junta General del 27 de desembre de 2012 pel qual el CCB es 

constitueix en Entitat Local de l’Aigua (ELA) bàsica, amb la conformitat de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (informe rebut el 5 de novembre de 2012, registre 
d’entrada número 544). 

• Concessió d’abastament en alta a la Costa Brava centre de data 21 de març de 2014 
i inscrita en el Registre d’Aigües amb el número A-0012210, per subministrar aigua 
a un conjunt de municipis entre els quals hi figura el de Vall-llobrega. 



 

• Acord d’aprovació de les noves tarifes d’abastament d’aigua en alta per al trienni 
2015-2017 per part de la Junta General del Consorci Costa Brava en data 22 de 
juliol de 2014. 

• Acord d’aprovació de les noves tarifes d’abastament d’aigua en alta per al trienni 
2015-2017 per part del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua 
en data 29 de setembre de 2014. 

• Modificació de les tarifes d’abastament d’aigua en alta aprovada pel Ple del CCB-
ELA (3/10/2016) per a l'exercici 2017. 

• Permís temporal de l’Agència Catalana de l’Aigua (data 27/4/2017, registre 
d’entrada número 418) per a la utilització de la prolongació de la canonada 
d’abastament de Costa Brava centre fins a l’ETAP de Torrent pel període d’un any, 
a comptar des del dia 22 d’abril de 2017. 

 
Atesos aquests antecedents i vista la voluntat de col·laborar manifestada mútuament per 
l’Ajuntament i el CCB-ELA, ambdós estableixen un conveni sota els següents 
 
ACORDS 
 
Objecte del conveni 
 

1. L’objecte del conveni és el d’establir les condicions que han de regir l’abastament 
d’aigua potable en alta al municipi de Vall-llobrega.  
 
Condicions generals 
 

2. Mitjançant aquest conveni el CCB reconeix el dret del municipi de Vall-llobrega de 
disposar d’una connexió a la xarxa d’abastament en alta de la Costa Brava centre, a 
través de la qual obtenir recursos hídrics per complementar la seva demanda 
d’abastament municipal. 

3. El subministrament d’aigua, inclosa la seva facturació, es farà d’acord amb el que es 
disposa en l’estudi tècnic sobre el nou model de tarifes del servei d’abastament en alta 
a la Costa Brava, aprovat per la Junta General del CCB en data 22 de juliol de 2014, o 
de les que s’aprovin pels òrgans de govern del CCB-ELA en el futur. 
 
Cabals 
 

4. El volum a subministrar a l’Ajuntament de Vall-llobrega es preveu que sigui de 
30.000 m3/any, amb un màxim mensual de 7.500 m3. Els volums subministrats i que 
seran objecte de facturació seran el que es mesurin a través del cabalímetre instal·lat en 
l’arqueta a través de la qual es fa la connexió amb la xarxa en alta de Costa Brava 
centre. 

5. En cas de circumstàncies de causa major (limitacions en la disponibilitat de recursos per 
sequeres, avaries en les infraestructures, aturades tècniques imprescindibles) que 
impedeixin el subministrament d’aigua en els volums habituals, el CCB restarà eximit 
de responsabilitats de qualsevol mena, sense que això pugui donar lloc a la reclamació 
de cap indemnització per part de l’ajuntament. 

6. Els volums d’aigua que es subministraran quedaran adscrits a l’ús d’abastament d’aigua 
potable a la població, restant prohibida la seva venda, cessió o arrendament, amb 
independència de l’ús esmentat. 
 



 

Tarifa 
 

7. D’acord amb la “Memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes de 
venda d’aigua en alta a la Costa Brava” i amb la modificació aprovada pel Ple del 
CCB-ELA (3/10/2016) per a l'exercici 2017, el preu mitjà previst per a aquest any és de 
0,32 €/m3.  

8. L’aplicació de les tarifes es farà mitjançant una fórmula binomial, per la qual s’estableix 
una quota fixa mensual (€/mes), destinada a cobrir les despeses fixes del servei, i una 
quota variable (€/m3) que s’aplicarà al volum subministrat. 
 
En la taula següent es presenten les condicions corresponents a l’any 2017 per al 
municipi de Vall-llobrega. 
 

Any Volum de 
càlcul, m3/any 

Preu mitjà, 

€/m3 

Quota fixa,  

€/mes 

Quota 
variable,  

€/m3 

2017 30.000 0,32 560,00 0,0960 

 
Revisió 
 

9. En cas que es produeixin variacions importants dels volums subministrats en relació als 
volums de càlcul, el CCB disposarà de la facultat de recalcular les quotes fixes, tot 
mantenint el preu mitjà corresponent a l’any en qüestió. El supòsit de variació important 
serà acordat motivadament per la Junta General del CCB i comunicat a  l’ens abastit. 

10. En cas que els volums consumits i les despeses reals pateixin una variació significativa 
respecte les condicions definides en l’estudi de tarifes, caldrà dur a terme un nou estudi 
global, en el qual apareixeran reflectits els nous volums i les noves despeses, de les 
quals se’n derivarà el nou preu mitjà a aplicar. El supòsit de variació significativa serà 
acordat motivadament per la Junta General del CCB i comunicat a  l’ens abastit. 

11. Durant l’any 2017 el CCB durà a terme un nou estudi de tarifes, en el qual es definiran 
els imports de les quotes fixes i variables i la durada de la seva aplicació. A partir 
d’aquell moment, la revisió de les tarifes es farà amb la cadència que el servei 
requereixi. 
 
Altres obligacions 
 

12. A partir del punt de lliurament de l’aigua, l’ens abastit està obligat a conservar les obres 
de connexió en perfecte estat, tot evitant pèrdues d’aigua per fugues, filtracions o 
qualsevol altra causa. En cas de produir-se, l’ens abastit serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar als interessos públics o privats, quedant el CCB 
exempt de tota indemnització o reparació per causa d’aquestes. 

13. L’Ajuntament de Vall-llobrega es compromet a cedir al CCB-ELA la titularitat de 
l’arqueta a través de la qual es fa la connexió amb la xarxa en alta de Costa Brava 
centre, de la qual n’és el responsable de la seva gestió. La manipulació dels seus 
elements només la podran realitzar el CCB-ELA i l’empresa explotadora del seu servei 
d’abastament en alta. 



 

14. El compliment dels criteris de potabilitat serà responsabilitat de l’Ajuntament i 
assegurat per l’empresa explotadora del servei en baixa.  
 
Vigència 
 

15. El conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
desembre de 2030 pel que fa al dret dels cabals d’aigua necessaris. En cas de que el 
permís temporal d’utilització de la prolongació de la canonada d’abastament de Costa 
Brava centre fins a l’ETAP de Torrent no fos renovat per l’ACA, la vigència acabarà 
quan finalitzi aquell. 

16. L’obligació de l’ens abastit de pagar l’aigua i el correlatiu dret del CCB de facturar-la 
naixeran a partir del moment en que l’ens abastit disposi de subministrament de la xarxa 
d’abastament de la Costa Brava, sigui de forma directa o indirecta.  

17. El conveni s’extingirà si alguna de les parts així ho comunica a l’altra amb un mínim de 
3 mesos d’antelació. També s’extingirà en cas que es produeixi la manca de compliment 
de les condicions essencials del mateix, d’acord amb allò que disposa l’article 66 del 
Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Aigües i altres causes regulades en aquest mateix cos legal. 
 
Interpretació i furs 
 

18. En cas de desacords en la interpretació del conveni, es constituirà una Comissió Mixta 
de Seguiment, composta per 3 membres nomenats a proposta del CCB i 3 membres 
nomenats a proposta de l’ens abastit, que serà presidida pel president del CCB o per un 
membre de la Comissió de Govern del CCB en qui ho delegui. Aquesta Comissió tindrà 
cura de resoldre els dubtes que se li plantegin. El règim de sessions serà el que estableix 
la Llei Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú per als 
òrgans col·legiats. 
 

19. El present conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa el CCB i l’ens abastit 
acorden sotmetre les controvèrsies sobre la seva aplicació als Tribunals de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de Girona amb renúncia d’altres furs si n’hi 
haguessin. 
 
 
 
Durant el debat Vicenç Cebrià parla que no veu clar això de preu mensual de quota 
variable. Li responen que el càlcul mitjà pel 2017 és el de 0,32 e/m³, comptant sobre 
30.000 m³, i si hi ha variacions importants es re calcularà. 
 
Queda aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. CONVENI AJUNTAMENT PALAMÓS I VALL-LLOBREGA 
 

PROPOSTA 
 
Atès el contingut de la minuta de conveni per tal de posar fi als contenciosos números 
197/2014 i 155/2014 davant del Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de 
Girona. 
 
S’ACORDA 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni transaccional, que figura a l’expedient, a 
signar amb l’Ajuntament de Palamós per tal d’arribar a un acord extra processal, 
d’acord amb allò establert a l’article 77.2 de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa, i posar així final als contenciosos núm.197/2014 i 155/2014 
davant del Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Girona. 
 
Segon.- FACULTAR l’Alcalde per a la signatura i la documentació que sigui necessària 
per al bon desenvolupament d’aquest acord. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Palamós 
 
 
 
 
 
Annex 
 
REUNITS 
 
D’una banda en RUFINO GUIRADO i IRUELA amb DNI número 40506479Y, 
Alcalde-President de l’Ajuntament de Vall-llobrega (NIF P172217300I), amb adreça al 
Raval de Baix núm. 23 de Vall-llobrega (CP 17253). 
 
De l’altra en LLUÍS PUIG i MARTORELL amb DNI número 40527405X, Alcalde-
President de l’Ajuntament de Palamós (NIF P1712500F), amb adreça al C/Major núm. 
56 de Palamós (CP 17230). 
 
 
ACTUEN 
 
El Sr. Rufino Guirado i Iruela en la seva condició d’Alcalde, i legal representant de 
l’Ajuntament de Vall-llobrega. 
 
El Sr. Lluís Puig i Martorell en la seva condició d’Alcalde, i legal representant de 
l’Ajuntament de Palamós. 
 
 



 

MANIFESTEN 
 
I.- Que l’Ajuntament de Palamós va atorgar dues llicències d’obres i d’activitat a favor 
de la Mercantil Palamós Startpoint SL autoritzant la construcció, instal·lació i 
funcionament d’un circuit de motos i d’un paintball al paratge Fontoriola en sòl no 
urbanitzable a la parcel· la cadastral número 18 Polígon 3 de rústica del municipi de 
Palamós.  Llicències que foren atorgades mitjançant els següents actes administratius: 
 

� Decret d’Alcaldia 2013/1470 de data 22 de Novembre de 2013 de concessió de 
llicència ambiental per exercir l’activitat de pistes permanents de curses i proves 
per a vehicles motoritzats i paintball. 
 

� Acord de la Junta de Govern de 29 de Gener de 2014 atorgant llicència 
municipal d’obres per la construcció d’una àrea d’esbarjo esportiva i d’educació 
en el lleure (circuit de pistes permanents de curses i àrea de paintball). 

 
II.- L’Ajuntament de Vall-llobrega va procedir a la impugnació dels referits actes 
administratius davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, per 
considerar-los contraris a Dret. Els recursos ordinaris interposats són els següents: 
 

� Recurs ordinari número 197/2014, corresponent a la impugnació de la llicència 
d’obres. 
 

� Recurs ordinari número 155/2014, corresponent a la impugnació de  la llicència 
ambiental. 

 
Essent les pretensions dels recursos contenciosos interposats per l’Ajuntament de Vall-
llobrega aconseguir l’anul·lació de les llicències i autoritzacions atorgades per 
l’Ajuntament de Palamós, el tancament i clausura del circuit de motocròs i del paintball, 
l’enderroc i la retirada de les instal·lacions així com la reposició de les coses a l’estat 
anterior de la concessió de les esmentades llicències. 
 
III.- En la tramitació d’aquests recursos ordinaris no s’ha pogut practicar la prova de 
mesuraments dels límits de soroll, davant l’oposició del titular de la llicència a facilitar 
la pràctica de la prova amb presència de 20 motos. Aquesta oposició va ser comunicada 
formalment davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona en diverses 
ocasions, entre d’altres el 23 de Juny de 2015 i el 8 de Setembre de 2015 per part del 
representant de l’entitat mercantil Palamós Startpoint SL i havent el pèrit judicial 
informat al Jutjat de les dificultats de practicar la prova en diverses ocasions. 
 
Per tot això, es va suspendre successivament la pràctica dels mesuraments assenyalats 
pels dies 30 de Juny de 2015, 14 de Juliol de 2015 i no havent-se pogut efectuar la 
prova amb les garanties ordenades pel Jutjat en dates 11 d’octubre de 2015, 23 
d’octubre de 2015, 6 de novembre de 2015, 15 de Novembre de 2015, 14 de febrer de 
2016 i 28 de febrer de 2016. 
 
IV.- En data 24 de Setembre de 2015 el titular de la llicència, l’entitat mercantil de 
Palamós Startpoint, SL va comunicar a l’Ajuntament de Palamós, la paralització de 
l’activitat i la seva clausura temporal de l’explotació d’aquest negoci des del 30.9.2015.  
 



 

 
Aquesta comunicació també es va practicar, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona per escrit de data 12 de Gener de 2016, de manera que el circuit va 
deixar de funcionar a partir del 30.9.2015 segons manifestacions expresses del 
representant de l’empresa titular de les llicències. 
 
V.- El passat Novembre de 2016 el titular de les instal·lacions va procedir a la seva 
retirada i desmantellament, així com a reposar les coses al seu estat anterior, tot desfent 
els talussos perimetrals de terres, retirant els salts i demès elements del circuit de les 
pistes de motocross, retirant les tanques del paintball així com la caseta de recepció i 
aplanant els terrenys del circuit. 
 
 
VI.- Arran d’aquesta retirada de les instal·lacions per part del seu titular, l’Ajuntament 
de Palamós ha presentat dues peticions, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 3 de Girona, sol·licitant que es considerés que s’ha produït l’acabament dels 
processos judicials amb satisfacció extraprocessal a favor de l’Ajuntament de Vall-
llobrega, en la mesura que l’activitat ja no es troba en funcionament i les instal·lacions i 
els terrenys han estat reposats a l’estat anterior. 
 
Posteriorment, de comú acord els dos Ajuntaments han sol·licitat, de forma conjunta, la 
suspensió de la tramitació dels recursos ordinaris núm. 155/2014 i 197/2014 instruïts 
davant del JCA3 de Girona. 
 
Per Decret de data 1 de març de 2017 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona ha disposat suspendre la tramitació d’aquests dos procediments durant el termini 
de 60 dies. Si en aquest període ho sol·licita alguna de les parts, s’ha de reprendre la 
tramitació.  
 
Un cop transcorregut el termini atorgat, si cap de les parts sol·licita en els 5 dies 
següents la represa del procés, s’han d’arxivar provisionalment les actuacions, les quals 
romanen en aquesta situació mentre no es sol·liciti la continuació o caduqui la instància. 
 
VII.- Que essent interès d’ambdues parts arribar a un acord extraprocessal, amb 
anterioritat a que es dicti sentència, a l’empara d’allò establert a l’article 77.2 de la Llei 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa (Llei 29/98 de 13 de Juliol) que contempla la 
conciliació i transacció coma forma d’acabament dels procediments judicials 
contenciosos.  
 
De forma supletòria en la jurisdicció contenciosa s’aplica l’article 1089 del Codi Civil 
regulador de la transacció i demés preceptes concordants. 
 
 
A tal efecte, les parts reunides en aquest acte, acorden subscriure el present CONVENI 
TRANSACCIONAL que es regirà pels següents 
 
 
 
 
 



 

ACORDS 
 
PRIMER: L’Ajuntament de Palamós assumeix el compromís d’estudiar la viabilitat de 
deixar sense efecte i declarar caducades les llicències atorgades un cop transcorreguts 
dos anys a partir del tancament del circuit, a l’empara d’allò establert als articles 87 del 
Decret 179/95, de 13 de juny, pel que s’aprovà el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals i a l’article 37.3 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, reguladora 
dels espectacles públics i les activitats recreatives i demés preceptes concordants. 
 
SEGON: L’Ajuntament de Palamós assumeix el compromís, que davant la presentació 
de qualsevol projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable dins el paratge de 
Fontoriola, requerirà els seus promotors que presentin un estudi d’inundabilitat, com a 
condició bàsica per poder tramitar el projecte en aquest àmbit. En el supòsit que 
d’aquest estudi d’inundabilitat se’n desprengui que la zona és inundable, l’Ajuntament 
de Palamós actuarà d’acord amb allò que assenyala l’article 6 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de 2006 (aprovat segons Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
TERCER: Els Ajuntaments de Palamós i Vall-llobrega, mitjançant els seus Serveis 
Tècnics, estudiaran la viabilitat de redactar, tramitar i aprovar un projecte de via verda, 
passeig de vianants i itinerari paisatgístic que permeti la connexió dels municipis de 
Palamós i Vall-llobrega pel marge de la Riera de Vall-llobrega, i que potenciï els valors 
naturals , paisatgístics i ambientals del corredor fluvial que constitueix la Riera. A tal 
efecte, estudiaran impulsar un Projecte d’obra local que permeti la implantació d’una 
via verda, un camí de vianants i una ruta de cicloturisme o carril bici d’una amplada 
aproximada de 5 a 8 metres a comptar del marge de la Riera. 
 
Aquest Projecte potenciarà la creació d’un Passeig arbrat, la renaturalització dels 
marges de la Riera i la connexió d’ambdós municipis. El cost d’aquest projecte es faria 
de forma proporcional a la longitud del traçat de cada municipi o amb l’obtenció de fons 
de la Diputació de Girona, de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre 
Administració Pública que decideixi atorgar una subvenció o ajut.  
 
QUART: Els Ajuntaments de Vall-llobrega i Palamós renuncien expressament a exigir 
el pagament de les costes judicials dels procediments contenciosos administratius 
interposats davant del Jutjat Contenciós número 3 de Girona. Cadascuna de les 
administracions locals, signants d’aquest acord, assumiran les despeses jurídiques que 
han hagut de suportar respectivament per la defensa i representació en els indicats 
recursos ordinaris interposats. 
 
CINQUÈ: Ambdós Ajuntaments es comprometen a presentar un escrit conjunt, davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona, en ambdós procediments 
judicials comunicant l’acord extraprocessal assolit i la signatura del present conveni que 
posa fi a les diferències entre totes dues Corporacions Municipals. 
 
SISÈ: Ambdós Ajuntaments es comprometen en el futur a cercar, promoure i impulsar 
fórmules de col·laboració i cooperació en benefici d’ambdues poblacions i en particular, 
a consultar i atorgar audiència a la Corporació veïna en relació a tots aquells Projecte 
quina localització i impactes pogués tenir incidència en el municipi veí. 
 
 



 

SETÈ: El present acord serà objecte de ratificació per part dels Plens Municipals 
d’ambdues Corporacions.  
 
VUITÈ: Per a qualsevol qüestió relacionada amb el compliment, interpretació i 
execució del present conveni les parts es sotmeten a la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 
    
 
Durant el debat, JxV veu important aquest tancament del contenciós mitjançant conveni 
i que es una manera de dir que a partir d'ara ens tindrem en consideració. 
 
Queda aprovat per unanimitat. 
 
 

7. COBRAMENT EN EXECUTIVA DEUTES EUC MAS FALQUET 
 
El regidor O. Izquierdo s’absenta de la sala al·legant un interès directe. 
 
PROPOSTA 
 
Vist l’escrit que ha tramés l’EUC Mas Falquet (RE05/05//2017) on demana que es 
procedeixi a reclamar per via executiva les quotes pendents de l’EUC, per obres 
d’urbanització i també quotes ordinaries. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 123 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 
l’Ajuntament ha d’exigir per la via executiva les quotes impagades de les Entitats de 
Conservació Urbanística 
 
L’Ajuntament, un cop rebuda la documentació i verificada la mateixa així com el 
procediment que s’ha seguit per part de l’EUC Mas Falquet.  
 
S’ACORDA 
 
PRIMER:  Procedir al cobrament per la via executiva o de constrenyiment de les quotes 
impagades a la EUC Mas Falquet, corresponents a  obres d’urbanització i a quotes 
ordinàries, i segons relació que consta a l’expedient. Un cop efectuat el procediment, es 
transferirà a l’EUC les quotes i els interessos. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord a l’EUC i al Consell Comarcal del Baix Empordà,  
per tal que inicií la via de constrenyiment. 
 
 

S’aprova amb els vots a favor de CIU i en contra d’ERC i JxV i ambdós volen deixar 
constància que ells no estan d'acord en què es cobri per la via d'apremi, tot i que entenen 
que l'Ajuntament està obligat a fer-ho. 
 
 
 
 
 



 

8. SUPORT PACTE SOCIETAT DIGITAL 
 
S’acorda per unanimitat donar suport al PACTE NACIONAL PER LA SOCIETAT 
DIGITAL, el contingut del qual consta a l’expedient, i signat el 24 d’octubre de 2016 al 
Departament de Presidència de la Generalitat i que implica també a l’administració 
local. 
 
JxV vol fer constar de manera expressa que ho veu molt positiu 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 15,15 hores, i com a 
secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats. 
 
 
Vist i Plau       En dono fe 
L’Alcalde                                                                    La Secretària  
 


