Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16
D'AGOST DE 2012

Núm.: JGL2012/33
Dia i hora: 16/08/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari acctal Senyor PERE SALA CORNELL
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent les nou i cinc minuts del matí del dia 16
d'agost de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 9
d'agost de 2012, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2.- SECRETARIA GENERAL
2.1

CONSTITUCIÓ

DIPOSIT
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DE
1

Ajuntament de Palafrugell

SENYALITZACIÓ VIÀRIA, PER PART D'ENTITATS I ASSOCIACIONS.- Aprovació.Atès que les entitats i associacions del municipi, des de fa anys, han anat sol·licitant a
l’Àrea de la Policia Local que els facilités material de senyalització viària i tanques per
desenvolupar les seves activitats i per l'organització de festes, actes lúdics i d'oci.
Atès que cal regular la utilització d'aquest material, així com l'exigència de
responsabilitat en cas de pèrdua o deteriorament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el dipòsit d’una garantia en metàl·lic de 100 euros, a formalitzar en el
moment de presentar la sol·licitud al Registre de l’Ajuntament per part de l’entitat
sol·licitant, per tal de garantir la bona utilització d’aquests materials i, en cas de ser
necessari, reparar els desperfectes realitzats.
Segon.- Una vegada realitzat l’acte es supervisarà el material conjuntament amb un
membre de l’entitat organitzadora i l’Àrea de la Policia Local realitzarà un informe per
tal de retornar la garantia, si s’escau, o restar-ne la despesa de la reparació, sense
necessitat d’un acord específic per tal d’agilitzar la devolució.

2.2 ORDRE D'EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER EQUADOR, 40 DE TAMARIU.- Aprovació.Atès que el dia 9 d’agost de 2012 el Tècnic de Serveis municipals ha fet una inspecció
ocular de la finca situada al carrer Equador, 40 (17212) de Tamariu, s’observa que la
parcel·la presenta un estat d’abandonament ple de vegetació, ocasionant males
condicions d’higiene i seguretat per a la salut de les persones i perjudicant la
convivència i seguretat dels veïns d’aquesta parcel·la.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora ANA MARIA CARBÓ i MONTANER, amb domicili al
carrer Torres i Jonama, 7 P2 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar les restes de
branques seques i la vegetació descontrolada de la finca situada al carrer Equador, 40
de Tamariu, per perill d’incendis, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.
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2.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC. FINCA
DEL CARRER MONTSIÀ, 2 N2 -8 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 9 d’agost de 2012 el Tècnic de Serveis municipals ha fet una inspecció
ocular de la finca situada al carrer Montsià, 2 N2 -8 (17200) de Palafrugell, s’observa
que la parcel·la presenta un estat d’abandonament ple de vegetació, ocasionant males
condicions d’higiene i seguretat per a la salut de les persones i perjudicant la
convivència i seguretat dels veïns d’aquesta parcel·la.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora MIQUELA FREIXAS CASAÑAS, amb domicili al carrer
Valls, 25 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Montsià, 2
N2.8 de Palafrugell, per perill d’incendis, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el
termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

2.4 REQUERIMENT SUBSANACIÓ DEFECTES DE LA XARXA
SUBMINISTRAMENT D'INTERNET A LLAFRANC I CALELLA.- Aprovació.-

DE

Atès que s'han comunicat a l'Ajuntament de Palafrugell, múltiples queixes del sector
veïnal comercial i hoteler dels nuclis de Llafranc i Calella, en el sentit que hi ha
problemes de connexió al servei d'internet, per sobrecàrrega en les línies.
Atès que el servei d'internet és un servei essencial, bàsic i d'interès general que s'ha
de prestar amb criteris de qualitat, suficiència i continuïtat.
Atès que el municipi de Palafrugell és un municipi eminentment dedicat al sector
serveis, comercial i de turisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Requerir a l'empresa concessionària principal de les infraestructures de comunicació
que serveixen per prestar els serveis d'internet, TELEFONICA ESPAÑA SAU, perquè
amb caràcter urgent i immediat procedeixi a realitzar les actuacions necessàries
perquè aquest servei al municipi de Palafrugell i de forma especial a Llafranc i Calella,
es pugui prestar amb criteris de qualitat, suficiència i continuïtat.

3.- ACTIVITATS
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3.1 TINENÇA DOS CAVALLS SR EDUARD NOYA ALSINA A FINCA PTGE EL
FALGUERAR POLÍGON 2 PARCEL.LA 70 LLOFRIU.-Aprovació.Vista la sol.licitud presentada pel Senyor EDUARD NOYA ALSINA, de 12 de juny de
2012 amb número de registre d'entrada 8484, per ubicar dos cavalls per a ús lúdic, a
la finca situada al Paratge El Falguerar, polígon 2, parcel.la 70 de Palafrugell.
Atès que es tracta d'una instal.lació per sota dels llindars de classificació ambiental
( annex III 11.1g Places d'equí, per sobre de 5 i fins a 50) segons la Llei 20/2009, del
04 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i situada en una
finca rústica compatible, d'acord amb la proposta de regulació emesa pels tècnics
municipals i aprovada per la Comissió de Govern de 19 de març de 2002.
Atès que segons l'article 242.3 del POUM, les construccions destinades a tinença
d'animals de fins a tres cavalls s'ajustaran als següents paràmetres:
o Serà una construcció a precari que quedarà vinculada a la necessària autorització
de la Junta de Govern Local, per poder tenir la possessió dels animals.
o La construcció serà amb elements lleugers i desmuntables que respectin l'entorn.
o Tindrà una superfície màxima de 8 m2 per animal, amb un màxim de 3 mòduls que
hauran de constituir una sola peça.
o Quan no es disposi de la propietat dels animals, s'haurà de desmuntar la
construcció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar al Senyor EDUARD NOYA ALSINA, la possessió de dos cavalls a
ubicar a la finca ubicada al Paratge El Falguerar, polígon 2 parcel.la 70 de Palafrugell,
condicionada a complir les següents disposicions:
1. La normativa sectorial aplicable, i molt especialment la relativa als aboca-ments,
gestió de les dejeccions i protecció dels animals.
2. La normativa urbanística municipal vigent.
3. Els bons usos tradicionals.
4. La integració estètica amb l'entorn.
5. Les normes bàsiques de relació veïnal, evitant molèsties a tercers.
6. La disposició de les autoritzacions necessàries d'altres organismes (DARP), si
s'escau.
7. Presentar la documentació acreditativa de la propietat dels animals i la cartilla
sanitària de l'animal degudament complimentada per la delegació del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, si s'escau.
Segon.- Pel que fa a les obres que s'hagin de realitzar, s'haurà d'obtenir la
corresponent llicència urbanística i ajustar-se a totes les condicions que els hi siguin
imposades.

4.- ASSESSORIA JURÍDICA
4.1 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT TELEFONICA
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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MOVILES ESPAÑA, S.A. CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
PRES EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2012.- Desestimació.Vist el recurs de reposició interposat per la senyora Maria Concepción Pérez Pueyo,
en representació de la societat Telefónica Móviles España, S.A., amb data d’entrada
25 de juny de 2012 i número de registre 9066, contra l’acord de la Junta de Govern
Local pres en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2012, pel qual es va disposar
l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal i contra
planejament, a la coberta de l’edifici situat al carrer Torres Jonama número 37, a
Palafrugell, propietat de la societat Mil Nou-cents Quinze, S.L., per donar servei a
l’operador Telefónica Móviles España, S.A., per mitjà de la societat Instalaciones y
Reformas Symat, S.L., que actuava com a subcontractada de la societat Ericsson
España, S.A., consistents en la construcció d’una estació base de telefonia mòbil i es
va concedir a la societat Mil Nou-cents Quinze, S.L., com a propietària de l’edifici, i a la
societat Telefónica Móviles España, S.A., com a promotora i operadora del servei, el
termini d’un mes perquè portessin a terme les esmentades obres d’enderroc, fent-los
l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que ho haguessin portat a
terme, ho executaria l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves
expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, sens perjudici de la imposició
prèvia de multes coercitives, de manera reiterada per nous terminis, fins aconseguir el
compliment de l’ordre d’execució.
Atès que la recurrent en el seu escrit es ratifica en les al·legacions efectuades en data
23 de març de 2012, manifestant, en síntesi, que en la instal·lació, que actualment no
està en funcionament, s’han utilitzat les mesures correctores tècniques adients per
reduir al màxim l’impacte visual; que a la zona no hi l’exclusió de l’ús industrial de
l’activitat d’estació base de telefonia mòbil, com a servei d’interès general, amb
obligacions de servei públic, per la qual cosa demana que es suspengui l’ordre
d’enderroc fins a l’aprovació definitiva del pla especial de les instal·lacions de
radiocomunicació, atès que la instal·lació no està en funcionament i, per tant, no hi han
emissions radioelèctriques.
Atès que la zona on s’han portat a terme les obres està classificada com a sòl urbà i
qualificada com (a12), alineació a vial en illa tancada, i no pas com a (aS), serveis
urbans, per la qual cosa no es compatible l’ús de telefonia mòbil en aquesta zona.
Atès que les obres realitzades apareixen compreses als articles 187 i 199 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i que per tant estan subjectes a prèvia
llicència, i atès que l'article 206 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
disposa que l'Ajuntament acordarà l'enderrocament de les obres a càrrec de la
persona interessada i procedirà a impedir definitivament els usos a que estaven
destinades.
Atès que les al·legacions formulades per la recorrent no aporten cap nova dada en
relació als fets que varen servir de base per dictar l’acord recorregut, ni en desvirtuen
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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els seus fonaments.
Atès el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar el recurs de reposició interposat per la senyora Maria Concepción Pérez
Pueyo, en representació de la societat Telefónica Móviles España, S.A. i, en
conseqüència, ratificar l’acord recorregut.

4.2 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA PILAR
CLAPAROLS TORRENT, CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
PRES EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2012.- Estimació parcial.Vist el recurs de reposició interposat per la senyora Pilar Claparols Torrent amb data
d’entrada 3 d’agost de 2012 i número de registre 10853, contra l’acord de la Junta de
Govern Local pres en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2012, pel qual es va
disposar l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal,
a la parcel·la 156 del Polígon 1 del cadastre de rústega, situada al Paratge S’Oliova,
terme municipal de Palafrugell, de la qual en són titulars registrals la senyora Pilar
Claparols Torrent i el senyor Joan Roses Salellas, consistents en una ampliació de
17,16 m2 d’una barraca, i es va concedir a la propietat el termini d’un mes perquè
portés a terme les esmentades obres d’enderroc, fent-li l’advertiment que en cas
contrari, s’imposaria multa coercitiva de manera reiterada per nous terminis fins
aconseguir l’acompliment de l’ordre d’enderroc i, sens perjudici que un cop
transcorregut aquest termini sense que ho hagués portat a terme, ho executés
l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la
direcció de l’arquitecte municipal.
Atès que la recurrent en el seu escrit manifesta, en síntesi, que les obres es varen
executar a fi i efecte de poder guardar les eines de treball sense cap ànim
d’aprofitament com a habitatge; que les obres d’ampliació tenen uns sis anys; que
procediran ells a efectuar l’enderroc i en conseqüència se’ls doni un termini més ampli
per poder efectuar-ho; i que no s’efectuï l’anotació preventiva en el Registre de la
Propietat.
Atès que les obres efectuades a la parcel·la 156 del Polígon 1 del cadastre de rústega,
situada al Paratge S’Oliova, terme municipal de Palafrugell, s’han executat en un sòl
classificat com a no urbanitzable i qualificat com a d2 PE, Espai Forestal de Protecció
Especial, Bé protegit, Unitat de Paisatge UP11 Paratge forestal de les Muntanyes
Poues, estan l’edificació ara ampliada inclosa a l’Inventari d’edificacions en sòl no
urbanitzable amb l’identificador número ID 188, amb situació legal i ús no compatible,
per la qual cosa les obres efectuades són il·legalitzables.
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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Atès el contingut de l’article 24 del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, i el contingut
de l’article 204 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, pel que fa a la inscripció en el Registre de la Propietat dels acords en matèria
de protecció de la legalitat urbanística.
Atès que les al·legacions formulades per la recorrent no aporten cap nova dada en
relació als fets que varen servir de base per dictar l’acord recorregut, ni en desvirtuen
els seus fonaments.
Atès el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Estimar, en part, el recurs de reposició interposat per la senyora Pilar Claparols
Torrent, només en el sentit de concedir-li una ampliació fins al dia 30 de novembre de
2012 del termini per a executar l’enderroc de les obres efectuades a la parcel·la 156
del Polígon 1 del cadastre de rústega, situada al Paratge S’Oliova, terme municipal de
Palafrugell, desestimant la resta de pretensions de la recurrent.

5.- BENESTAR SOCIAL
5.1 PRÒRROGA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL
PROGRAMA ESPAI DONA - SIAD (OCTUBRE 2012 - DESEMBRE 2012).Aprovació.Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 7 d’agost de 2009, es va
aprovar el contracte menor de serveis per a la gestió del programa Espai Dona - SIAD
amb una vigència de dos anys complets (de l’1 d’octubre de 2009 al 30 de setembre
de 2011), prorrogable anualment fins a dos anys (de l’1 d’octubre de 2011 fins el 30 de
setembre de 2012 i de l’1 d’octubre de 2012 fins el 30 de setembre de 2013) si no es
manifesta cap voluntària contrària, per alguna de les parts, dos mesos abans de
l’acabament del contracte.
Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 1 de setembre de 2011, es va
aprovar una pròrroga del contracte menor de serveis per a la gestió del programa
Espai Dona – SIAD (d’octubre a desembre de 2011, 3 mesos).
Atès que en la Junta de Govern Local, en sessió del dia 9 de setembre de 2011, es va
aprovar la modificació (reducció del 10 % del cost) i la pròrroga del contracte menor de
serveis per a la gestió del programa Espai Dona – SIAD (de gener a setembre de
2012, 9 mesos).
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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Atès que aquest Ajuntament vol prorrogar el contracte menor de serveis per a la gestió
del programa Espai Dona – SIAD (d’octubre a desembre de 2012, 3 mesos) per
l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que es vol continuar mantenint la reducció d’un 10% del cost d’aquest contracte
menor de serveis.
Atès el que disposa el Reial Decret 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Prorrogar el contracte de serveis per a la gestió del programa Espai Dona –
SIAD (d’octubre a desembre de 2012, 3 mesos) de l’Ajuntament de Palafrugell, que té
contractat amb l’empresa IDENTITATS GIRONA SC Professional, titular del NIF núm.
J-17819830, amb domicili al carrer Francesc Camprodon núm. 1, 1r. A CP 17430 de
SANTA COLOMA DE FARNERS, pel cost total de 10.800 €, IVA inclòs. La despesa
d’aquest servei anirà a càrrec de la Partida 52 234 22604 “Despeses funcionament
Espai Dona” del Pressupost Municipal de 2012.
Segon.- La durada d’aquesta pròrroga serà de tres mesos, a partir del dia 1 d’octubre
de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012.
Tercer.- Continuar aplicant la reducció del 10 % (48.000 € - 10 % = 43.200 €) del cost
d’aquest contracte, (43.200 € : 12 mesos = 3.600 €) aprovada en la Junta de Govern
Local, en sessió del dia 9 de setembre de 2011. (3.600 € X 3 mesos = 10.800 €).

6.- JOVENTUT
6.1 CONCERT DE LA DIADA.-Aprovació.Atès que l’Àrea de Joventut organitza un concert de música per la Diada destinat a un
públic juvenil.
Atès que l’esmentat concert anomenat Diada Jove es realitzarà la nit del 10 de
setembre, a Els Ametllers, a partir de les 23.00 h.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció de la regidora senyora
Zaragoza, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Aprovar les despeses següents relatives als grups musicals i als serveis
necessaris:
MÚSICS DE GIRONA, SCCL
CIF F17459991
per a l’actuació musical del grup THE GRUIXUT’S
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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per un import de

802,40 €, IVA inclòs

DELEGATS
Representant Eduard Sepúlveda Carbó
per un import de

0€

AGMA, SL (Administració i Gestió de Músics i Artistes, SL)
per a l’actuació de GOD dj’s
per un import de

380,00 €, IVA inclòs

SONA SO I LLUM, SC
CIF J-55070825
Lloguer material per a la taula de so
per un import de

391,56 €, IVA inclòs

IMPREMTA SALA
per a la impressió de 150 cartells DIN A-3
per un import de

198,44 €, IVA inclòs

PHOENIX Vigilancia y Seguridad, S.A,
NIF A-63321228
servei de 2 vigilants sense arma
per un import de

183,92 €, IVA inclòs

SGAE
NIF G-28029643
reserva per als drets d’autor dels 3 grups
per un import de

118,24 €, IVA inclòs

TOTAL

2.074,56 €, IVA inclòs

Segon.- Els pagaments dels grups musicals s’hauran de realitzar el dia 12 de
setembre mitjançant transferència bancària als comptes especificats.
Tercer.- Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22615 .
Quart.- Aprovar l’horari de finalització de música a les 03.00 h del dia 11 de setembre.
Cinquè.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

7.- SERVEIS MUNICIPALS
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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7.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
7.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL L'ESTROP – Aprovació.Vista la instància núm. 7822 de data 30 de maig d'enguany, presentada per la senyora
Rosa Maria Solano i Gifré, sol·licitant autorització per una durada d'un any per ocupar
la via pública amb la instal·lació d'una terrassa de 30 m2, davant del seu establiment
anomenat L'ESTROP, situat al carrer de la Riera, 15 de Tamariu.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa, de
Setmana Santa al 31 d'octubre, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

L'ESTROP S.C.
J-55137400
RIERA, 15 BAIXOS - 17212 TAMARIU
RIERA, 15 BAIXOS - 17212 TAMARIU

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Primera

Temporada

Taules i
30 m2
cadires

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5) TOTAL

30 m2

6

Taxa recollida
Temporada 12,79 €
escombraries

SUP.

TARIFA

TOTAL

27,90 €

837,00 €

76,74 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 913,74 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, en la forma i terminis que s’indiquen a
continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels terminis que estableix
l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que són els
següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats 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 l’hàbil immediatament següent.

Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

7.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL HOTEL LLEVANT – Aprovació.Vista la instància núm. 3483 de data 12 de març d’enguany, presentada per l’Hotel
Llevant S.L. sol·licitant autorització amb caràcter quatrianual per ocupar la via pública
amb la instal·lació de 66 m2 de terrassa amb estructura de tancament i cobriment i 72
m2 de terrassa amb taules i cadires davant del seu establiment anomenat HOTEL
LLEVANT situat al carrer de Francesc de Blanes, 5 de Llafranc.
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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Vista la resolució USO2012-00480-G del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya emesa el 28 de juny de 2012, on s’atorga l’ocupació de la
zona de domini públic marítimo-terrestre d’aquest establiment, des de Setmana Santa
fins el 31 de desembre.
Atès que l’establiment sol·licitant té en tramitació la concessió demanial de l’ocupació
del DPMT i per tant l’autorització no es pot efectuar per un període quatrianual, a
l’espera de la resolució definitiva.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

HOTEL LLEVANT S.L.
B-17386699
FRANCESC DE BLANES, 5 - 17211 LLAFRANC
FRANCESC DE BLANES, 5 - 17211 LLAFRANC

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEP
TE

CATEG. TEMP.

TIPUS

SUP.

Estructura
tancament
cobriment

Anual

Temporada
(Setmana
Taxa OVP Especial
Taules i cadires
Santa a 31
d'octubre)
Temporada
(novembre
desembre)
CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

Anual
21,93 €
Taxa recollida
escombraries Temporad 16,45 €
a

i Taules i cadires

TARIFA

TOTAL

i 66 m2 77,70 €

5.128,20
€

72 m2 35,80 €

2.577,60
€

12,40 €
1.785,60
72 m2 x
2
€
mesos

SUP.

COEF.(5) TOTAL

66 m2

14

307,02 €

72 m2

15

246,75 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 10.045,17 € a ingressar a la Tresoreria Municipal,
en concepte de taxa per ocupació de la via pública, en la forma i terminis que
s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels terminis
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats 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 l’hàbil immediatament següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
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l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

7.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL LA GAROINA –
Aprovació.Vista la instància núm. 7911 de data 01 de juny d'enguany, presentada pel senyor
Lluís Gelpí i Torrellas sol·licitant autorització per una durada de quatre anys per ocupar
la via pública amb la instal·lació d'una terrassa davant del seu establiment anomenat
LA GAROINA situat al carrer Calau, 12 de Calella de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa de
Setmana Santa al 31 d'octubre, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:

ROVELL DE CALELLA S.L.
B17580549
VOLTES, 5 - 17210 CALELLA
CALAU, 12 - 17210 CALELLA

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Especial

Temporada

Taules
cadires

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

12,79 €

22 m2

5

63,95 €

CONCEPTE

Taxa recollida
Temporada
escombraries

i

SUP.

TARIFA

TOTAL

22 m2

35,80 €

787,60 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 851,55 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats 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 l’hàbil immediatament
següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
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Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

7.1.4 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL BAR LA
BARBERIA – Aprovació.Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012
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Vista la instància núm. 9703 de data 09 de juliol presentada per la senyora ORNELA
MARTINEZ i GALDON sol·licitant autorització per una durada de quatre anys per
ocupar la via pública amb la instal·lació d'una terrassa davant del seu establiment
anomenat BAR LA BARBERIA situat al carrer de Sant Antoni, 19 de Palafrugell.
Vist que l'emplaçament sol·licitat disposa d'una amplada de pas reduïda degut a la
planimetria del carrer, no obstant i amb la finalitat de fer compatible l'ús privatiu de
l'espai amb l'ús públic es considera raonable autoritzar com a màxim una superfície de
2 m2 per a instal·lar-hi dues taules adossades contra la façana de l'establiment (amb
les cadires corresponents) i amb la particularitat que el mobiliari sigui llis,
monocromàtic en tons marró, gris, beige, blanc o negre i sense publicitat ni marques
comercials.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa, de
Setmana Santa al 31 d'octubre, a favor de :
CONTRIBUENT:

ORNELA MARTINEZ GALDON

DOMICILI FISCAL:
TORROELLA, 2, 2A - 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: SANT ANTONI, 19 – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Primera

Temporada

Taules
cadires

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5) TOTAL

02 m2

1

Taxa recollida
Temporada 12,79 €
escombraries

i

SUP.

TARIFA

TOTAL

02 m2

27,90 €

55,80 €

12,79 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 68,59 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en la
forma i terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats 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 l’hàbil immediatament
següent.
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D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea de Serveis
Municipals, a l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.
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8.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
8.1 PROPOSTA DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent proposta de despesa:

Aplicació

Import

Text lliure

2012 47 332 22606

1.357,00

TURRO ANGUILA JORDI. INVENTARI FONS
CIRCULO MERCANTIL I CINE VICTORIA (AR)

TOTAL

1.357,00

8.2 OBRES.- Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2012/90 per un import
de SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT euros amb QUARANTADOS cèntims (78.888,42 €).
Aplicació
2012 52
63200

Import
231 55.653,05

2012 11
63202

920 12.488,48

2012 21
22608

151 10.746,89

TOTAL

Text lliure
CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL. CERT.1,
OBRA 15/2012 ""ADEQUACIO ANTIC CENTRE DE
DIA""
ANEMCO.
CERT.2,
OBRA13/2012
""CANVI
COBERTA A L'HABITATGE C/CARITAT, 50 LLAR
D'INFANTS STA.TERESA"" JG:26/04/2012
CONSTR.ANEMCO. OBRA 29/2012, EXECUCIO
SUBSID.TREBALLS FINCA C/PONENT, 12-14
XAMFRA C/RAFEL CASANOVAS 1-15. JG:28/06/12

78.888,42

8.3 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/91 per
un import total de TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU euros amb
TRENTA-VUIT cèntims (33.289,38 €).
Aplicació
2012 61
22606
2012 33
48901

Import
337 7.570,88
321 7.425,00

2012 33
48902

321 10.868,50

2012 33
48904

321 7.425,00

TOTAL

Text lliure
SONA SO I LLUM SC. LLOGUER EQUIPS I
TECNICS DE LLUM I SO FESTA MAJOR 2012
ESCOLA VEDRUNA. 1a APORTACIO CURS
2011/2012 CONVENI CENTRES ESCOLARS
CONCERTADES D'ADAPTACIO ALUMNES NEE
ESCOLA PRATS DE LA CARRERA. 1a APORTACIO
CURS 2011/2012 CONVENI CENTRES ESCOLARS
CONCERTADES D'ADAPTACIÓ ALUMNES NEE
ESCOLA SANT JORDI. 1a APORTACIO CURS
2011/2012 CONVENI CENTRES ESCOLARS
CONCERTADES D'ADAPTACIO ALUMNES NEE

33.289,38

8.4 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA SAULEDA FESTA BARRI 2012.
Aprovació.Vista la instància 11053 presentada en data 9 d'agost de 2012 per la senyora ISONA
PALACIOS LENCINA en qualitat de secretària de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA
SAULEDA per la que sol·licita la concessió d'una subvenció per tal de poder fer front al
pagament de les subvencions per la realització de les festes del barri 2012 previstes
pel proper 18 d'agost de 2012.
Atès que aquest Ajuntament afavoreix les activitats destinades a fomentar les
tradicions populars i a dinamitzar la vida cultural de la vila, així com les activitats que
complementin l’oferta lúdica del poble.
Atès que, d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, la singularitat de les
activitats a subvencionar i el fet que siguin les pròpies associacions de veïns les
úniques entitats que organitzen les corresponents festes de barri impossibiliten la
convocatòria pública per a la concessió de les subvencions..
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la subvenció següents, que es farà efectiva una vegada s’hagi
justificat coma mínim pel mateix import de la subvenció, a les associacions de veïns de
Palafrugell que es detallen, en concepte de les despeses derivades de l’organització i
a la celebració de les corresponents festes majors de barri.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA SAULEDA

2012
1.092,01 €

Per a la justificació de l’esmentada subvenció caldrà aportar la següent documentació:
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1. Memòria de les activitats realitzades per les festes majors del barri
2. Certificat de despeses i ingressos obtinguts de l’activitat signat pel President de
l’Associació, adjuntant còpia de les factures que acreditin les despeses.
Segon.- La despeses anirà a càrrec de la partida pressupostaria 31.924.48900
Subvenció associacions de veïns del pressupost de despeses d’enguany.

9.- PROPOSTES URGENTS
9.1 SECRETARIA GENERAL
9.1.1 TANCAMENT I CLAUSURA BAR LA CALETA - PASSEIG CIPSELE, 41 DE
LLAFRANC.- Aprovació.Atès l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 12 de juliol de 2012, que
literalment diu:
Primer.- A efectes de legalitat, constatar que l’acord de Junta de Govern Local de 21
de juny de 2012 no és nul de ple dret i s’ajusta de forma plena a l’ordenament jurídic,
ja que s’han respectat les garanties processals d’audiència al titular del bar La Caleta,
amb caràcter previ a l’execució material del tancament.
Segon.- A efectes d'oportunitat, estimar parcialment i puntualment part de les
al.legacions presentades per Hotel Llafranc SL en relació a l'acord de Junta de Govern
Local de 21 de juny de 2012, de tancament i clausura parcial de l'establiment del
passeig Cipsele, número 41 de Llafranc, amb denominació comercial Bar La Caleta,
en el sentit de suspendre cautelarment l'expedient de clausura parcial.
Tercer.- Requerir a Hotel Llafranc SL, com a titular de l'establiment de referència,
l'adopció i justificació dels següents compromisos, per escrit, al registre general de
l'Ajuntament de Palafrugell, expressats en l'apartat segon de les conclusions del seu
escrit d'al.legacions:
– Només donar servei de plats freds no cuinats, eliminant l'opció d'escalfar
aliments cuinats dins o fora del Bar La Caleta.
– No utilitzar la terrassa del pis superior.
– Limitar els sorolls procedents del local i dels clients que estiguin a l'exterior.
Per tal efecte, es demana l'adopció d'un aparell limitador de so amb registrador,
instal.lat per una empresa degudament autoritzada, amb control per via telemàtica i
amb les indicacions establertes per l'Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les
vibracions en el municipi de Palafrugell, aprovada el 02 d'octubre de 2007. El termini
per instal.lar l'esmentat limitador finalitza el dia 18 de juliol de 2012.
Així mateix caldrà tenir contractats dos vigilants per desenvolupar l'esmentada
activitat.
Quart.- Comunicar a la Policia Local i a les parts interessades l'abast del present
acord.
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Atès les instàncies presentades els dies 24 de juliol i 9 d'agost de 2012, amb registre
d'entrada números 10334 i 11054, respectivament, pel representant de la Comunitat
de Propietaris Carles Vilà, 14 de Llafranc, en el sentit que comunica que persisteixen,
de forma reiterada i manifesta, les queixes per molèsties i sorolls per part del Bar La
Caleta de Llafranc, vulnerant el dret al descans i a la convivència ciutadana, a la qual
en tenen dret els veïns col.lindants.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell ha intentat mediar entre les parts, per resoldre el
conflicte, en la reunió realitzada a la Sala de Junta de Govern Local, el dia 18 de juliol
de 2012, sense que s'hagi pogut resoldre l'esmentada problemàtica, tal i com es
desprèn dels escrits de queixa presentats els dies 24 de juliol i 9 d'agost de 2012, amb
registre d'entrada números 10334 i 11054, respectivament
Atès que el títol legal de cobertura i autorització de l'establiment La Caleta, de Llafranc,
és per l'activitat de Bar i no per l'activitat de Bar musical.
Atès el que estableix el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, conforme l'activitat de Bar és
aquella que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot disposar de
servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes
acompanyades o no de tapes, i entrepans, i pot tenir instal.lada música de fons
ambiental.
Atès que s'entén per música de fons ambiental, la difusió d'aquesta mitjançant
elements electrònics de petit format, baixa intensitat i potència.
Atès que l'activitat que es desenvolupa al Bar la Caleta, de Llafranc, de facto, és un
Bar musical, ja que utilitza ambientació musical.
Atès que s'entén per ambientació musical, la difusió de música a partir del senyal rebut
per qualsevol mitjà de transmissió o reproduït des de qualsevol suport de gravació.
Atès que el bar La Caleta, de Llafranc, no té títol ni autorització per desenvolupar
l'activitat de Bar Musical, pel que està incomplint les condicions imposades a la
llicència, de forma clara i manifesta.
Atès que en l'acord de Junta de Govern Local del dia 21 de juny de 2012 es va atorgar
al titular de l'activitat el període d'audiència previ a la clausura, per al.legar en el
termini de deu dies hàbils.
Atès que enfront l'esmentat acord, va presentar al.legacions que varen ser resoltes el
dia 12 de juliol de 2012.
Atès que s'ha constatat, pel cos de la Policia Local, que hi ha un incompliment dels
horaris de tancament, així com que es provoquen sorolls i molèsties als veïns,
vulnerant el dret constitucional al descans, de l'article 18 de la Constitució Espanyola.
Atès que no ha complert amb el requeriment de l'acord de Junta de Govern Local de
12 de juliol de 2012, conforme abans del dia 20 de juliol de 2012, havia d'instal.lar un
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limitador de so i contractar dos vigilants per desenvolupar l'esmentada activitat.
Atès el que estableixen els articles 62, 63 i 64 de la Llei 11/2009, i 163 b) i 165 e) del
Decret 112/2010, conforme es poden adoptar mesures cautelars de clausura
provisional d'un establiment obert al públic, mitjançant precinte, per un reiterat
incompliment de les condicions objecte de la llicència.
Atès l'informe emès pel secretari de la Corporació i l'Assessora Jurídica, el dia 25 de
juliol de 2012.
Atès que s'han realitzat múltiples requeriments al titular del Bar La Caleta de Llafranc,
tal com consta a l'expedient administratiu.
Atès l'important nombre de de queixes veïnals que s'han presentat per sorolls,
vibracions i molèsties, tant aquest estiu com l'estiu passat.
Atès que s'ha ocupat de forma efectiva la terrassa del primer pis del Bar La Caleta.
Atès el que estableix l'article 81.1 i 81.4 del Decret 179/1995 (ROAS).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Comunicar a Hotel Llafranc SL, com a titular de l'establiment Bar La Caleta, la
resolució per ineficàcia sobrevinguda de la llicència de bar, deixant-la sense efecte, ja
que ha incomplert les condicions imposades en el sentit d'instal.lar un limitador de so i
contractar dos vigilants, abans del dia 20 de juliol de 2012, i per desenvolupar una
activitat de bar musical amb ambientació, sense la corresponent llicència.
Segon.- Adoptar com a mesura cautelar, prèvia a l'expedient sancionador, si s'escau,
la clausura total i provisional de l'esmentat establiment, amb efectes del dia 29 d'agost
de 2012, a les set de la tarda, i per un període de quinze dies hàbils (17 de setembre
de 2012), prorrogables pel mateix període, al haver incomplert les condicions
d'instal.lar un limitador de so, entre les altres transcrites en aquest acord de Junta i en
l'acord de Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2012.
Tercer.- Concedir un període de deu dies hàbils, a comptar des del moment de rebre
la notificació de la present resolució de l'Alcaldia, per tal que l'interessat pugui
presentar les al.legacions que estimi convenients, en defensa dels seus drets, segons
els articles 78 i 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

9.2 IPEP
9.2.1 MERCATS RESOLUCIONS.- CANVI DE TITULAR LLOC DE VENDA 4.117
DEL MERCAT SETMANAL.
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 6.963 de data 11 de maig de 2012
presentada per la senyora SORAYA SILVA PRUDENCIO, com a titular del lloc de
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venda núm.4.117 del mercat setmanal, dedicat a la venda d’articles de roba, amb una
superfície de 10 ml i en la qual sol·licita canvi de titularitat a favor del seu espòs, el
senyor FRANCISCO HEREDIA MALDONADO.
Atès que en la mateixa instància amb registre d'entrada a dalt esmentat, el senyor
FRANCISCO HEREDIA MALDONADO accepta el canvi de titularitat de la parada
4.117 a favor seu, continuant venent el mateix article.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar el canvi de titular del lloc de venda
núm. 4.117 del mercat setmanal, a favor del senyor FRANCISCO HEREDIA
MALDONADO.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar als interessats, a la Policia Local i a la Recaptació municipal per als
efectes que correspongui.

9.3.PLA DE BARRIS
9.3.1 PROPOSTA DE DESPESA PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
EXTERNS PER A L'EDICIÓ I IMPRESSIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA
D'ACOLLIDA, EN EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 7.1.1. COHESIÓ SOCIAL:
ACOLLIDA AL BARRI, EN EL MARC DEL PROJECTE PLA DE BARRIS LA
SAULEDA - CARRER AMPLE.- Aprovació.Atesa la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per a l'edició i
impressió de 2000 exemplars de l'actualització de la Guia d'Acollida , en execució de
l'actuació 7.1.1.”Cohesió Social: Acollida al barri” dins el marc del Pla de Barris La
Sauleda – carrer Ample 2008-2012.
Atès que s’han d’editar 4 models (en 4 idiomes) de la guia d’acollida i imprimir 500
exemplars de cada model (total de 2000 exemplars).
Atès el pressupost presentat per:
• Gràfic Art Studio amb CIF B55140255 i domicili al c/ Palamós, 2, baixos de
Palafrugell (17200), per un import de 1551,70 euros (IVA inclòs).
Atès que Gràfic Art Studio ja va fer la primera edició de la Guia d’Acollida.
Atès que aquesta despesa suposa un import de 1.551,70 euros, a càrrec de la partida
20.231.22612 “Despeses de cohesió social acollida al barri” del pressupost de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2012

23

Ajuntament de Palafrugell

Contractar a l'empresa Gràfic Art Studio amb CIF B55140255 i domicili al c/ Palamós,
2, baixos de Palafrugell (17200) per a la prestació de serveis d’edició i impressió de
l’actualització de Guia d’Acollida en execució de l’actuació 7.1.1. “Cohesió social:
Acollida al barri” del Pla de Barris de l’ajuntament de Palafrugell.
La despesa de 1.551,70 euros, anirà a càrrec de la partida 20.231.22612 “Despeses
de cohesió social acollida al barri del pressupost de 2012.
La forma de pagament serà prèvia presentació de factura un cop prestats els serveis.

9.4 CONTRACTACIÓ.9.4.1 CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ MUNICIPAL DE
QUIOSC EXISTENT AL PARC URBÀ "LA SAULEDA". HORARI PROVISIONAL
D'OBERTURA.- Aprovació.Atès que el dia 7 d'agost de 2012, registre d'entrada 10.919, la senyora MÓNICA
PORT VIDAL ha presentat escrit en què proposa obrir el quiosc del Parc Urbà de La
Sauleda, de dilluns a divendres a les tardes i dissabte i diumenge matí i tarda.
Atès que proposa no obrir els dies de cada dia al matí per la manca de públic i/o
clientela.
Atès que la proposta que presenta només pot ser acceptada de forma provisional i
temporal, fins a final d'any (31 de desembre)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Autoritzar amb caràcter provisional i temporal a la senyora MÓNICA PORT VIDAL,
titular del contracte d'arrendament del quiosc del Parc Urbà La Sauleda, perquè obri
de dilluns a divendres a les tardes i dissabte i diumenge matí i tarda, fins a final d'any
(31 de desembre), en què hauria de recuperar l'horari normal de funcionament.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu menys
deu minuts. En dono fe.
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