Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6
DE SETEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/36
Dia i hora: 06/09/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari i Interventor acctal. Senyor JORDI TURON SERRA
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
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 del matí del dia 6 de setembre de
2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 30
d'agost de 2012, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
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2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 328/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Josep Calvet Capdevila
Obra Projecte arranjament de coberta, ampliació de planta baixa i porta d'entrada
Carrer Independència, 9
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 328/12
Condicions
- Soterrar o adequar la totalitat de la xarxa d'instal·lacions de
façana, justificant el compliment de l'article 28 del Pla Especial de Protecció.
- Aquesta llicència no modifica l'ús actual de cobert/magatzem, de
l'edificació existent, pel que si es modifica l'esmentat ús, al d'habitatge caldrà donar
compliment a la normativa sectorial d'aplicació, advertint que l'escala proposada en el
projecte no dona compliment al Decret 55/2009, sobre condicions d'habitabilitat als
habitatges.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 328/12)
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 376/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
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de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Promocions Viboni, S.L
DNI: B-61.773.974
Representat per :Victor Muñoz Manrique
Obra Reforma i ampliació de masia (polígon 7 parcel·la 8)
Carrer Torrents, 10
Població: LLAFRANC
Expedient núm. 376/12
Condicions
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 376/12)
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 380/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
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A: Ramon del Molino Garcia
Representat per :Oscar Luisi Romero
Obra Construcció piscina
Carrer Horts, 16
Població: LLOFRIU
Expedient núm. 380/12
Condicions
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 380/12)
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 365/09.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
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:
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:

Josep Fiego Teixidor
Obra Construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer Flaçà, 24
Població:
Expedient núm.
365/09 Pròrroga
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

PALAFRUGELL

3. OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES DE SOTERRAMENT
D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS PÚBLICS AL PASSEIG DE LA TORRE, A
CALELLA, FASE 1: OBRA CIVIL (Exp. 51/2012 F1). Aprovació.Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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Vista la memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures de serveis
públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 1: obra civil, redactada a l’Àrea de
Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria descriptiva,
estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost, fotografies estat actual,
plànols i infraestructures de serveis afectats, amb un pressupost d’execució per
contracte de cent divuit mil cent setanta euros amb vint-i-cinc cèntims amb el 21%
d’IVA inclòs (118.170,25 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures
de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 1: obra civil, redactada a
l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria
descriptiva, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost, fotografies
estat actual, plànols i infraestructures de serveis afectats, amb un pressupost
d’execució per contracte de cent divuit mil cent setanta euros amb vint-i-cinc cèntims
amb el 21% d’IVA inclòs (118.170,25 €).

3.2 MEMÒRIA VALORADA PER A LES OBRES DE SOTERRAMENT
D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS PÚBLICS AL PASSEIG DE LA TORRE, A
CALELLA, FASE 2: OBRA MECÀNICA (Exp. 51/2012 F2).- Aprovació.Vista la memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures de serveis
públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 2: obra mecànica, redactada a l’Àrea de
Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’objecte, antecedents,
descripció de proposta d’actuació, justificació de la proposta d’actuació, pressupost i
termini d’execució, annexos, estudi bàsic de seguretat i salut i plànols, amb un
pressupost d’execució per contracte de vuitanta-un mil vuit-cents dos euros amb dotze
cèntims amb el 21% d’IVA inclòs (81.802,12 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures
de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 2: obra mecànica, redactada a
l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’objecte,
antecedents, descripció de proposta d’actuació, justificació de la proposta d’actuació,
pressupost i termini d’execució, annexos, estudi bàsic de seguretat i salut i plànols,
amb un pressupost d’execució per contracte de vuitanta-un mil vuit-cents dos euros
amb dotze cèntims amb el 21% d’IVA inclòs (81.802,12 €).

4. CONTRACTACIÓ
4.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL SUPORT DE LA REVISIÓ DEL POUM
(OCTUBRE-DESEMBRE 2012).- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis pel suport de la revisió
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell.
Atès que Carles Vico Blanco, ha presentat un pressupost de 6.250,86 €, IVA inclòs.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis pel suport de la revisió del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell, amb càrrec a la partida
21.151.64002 “Projectes tècnics desenvolupament”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a CARLES VICO BLANCO, amb domicili al carrer
Barcelona, 5 – 08680 Gironella (Barcelona), pel preu de 6.250,86 €, IVA inclòs, tal com
es detalla en l’oferta. Amb una durada des del dia 1 d’octubre fins el dia 31 de
desembre de 2012, 3 mesos, amb una dedicació de 3 dies a la setmana, 21 hores
setmanals.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

5. SECRETARIA GENERAL
5.1 MODIFICACIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT LLAR D'INFANTS SANTA
TERESA SL.- Aprovació.Atès que per acord de Comissió de Govern, del dia 23 d'octubre de 2001, es va
aprovar el contracte d'arrendament, a favor de la Llar d'Infants Santa Teresa SL, de
l'immoble situat al carrer de la Caritat núm. 50, per destinar-lo a activitats culturals i
educatives.
Atès que en l'esmentat acord, així com en el contracte d'arrendament signat el dia 30
d'octubre de 2001, s'estableix en la clàusula setzena, que l'arrendatària s'obliga a fer
expressa i permanent reserva de cinc places de la Llar, amb destinació a infants
subjectes a acció especial, l'ocupació de les quals requerirà l'informe previ de l'Àrea de
Serveis Socials de l'Ajuntament de Palafrugell, per valorar motivacions de prestació de
serveis d'assistència social.
Atès que existeix consens i mutu acord entre les parts, de modificar aquesta clàusula,
en el sentit següent:
–

Durant el curs escolar 2012 – 2013 (1 de setembre de 2012 a 31 d'agost de
2013) es mantindria el preu actual del lloguer, de 550,57 euros (IVA inclòs),
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amb la contrapartida que les places escolars a disposició de l'Àrea de Serveis
Socials passarien de cinc a sis places. A partir del 31 d'agost de 2013, el preu
es revisaria d'acord amb la variació d'IPC dels 12 mesos anteriors.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar de mutu acord, la modificació de la clàusula setzena del contracte
d'arrendament a favor de la Llar d'Infants Santa Teresa SL, de l'immoble situat al
carrer de la Caritat núm. 50, per destinar-lo a activitats culturals i educatives, que
quedarà redactada com segueix:
–

L'arrendatària s'obliga a fer expressa i permanent reserva de sis places de la
Llar, amb destinació a infants subjectes a acció especial, l'ocupació de les
quals requerirà l'informe previ de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de
Palafrugell, per valorar motivacions de prestació de serveis d'assistència social.

Segon.- Com a contrapartida durant el curs escolar 2012 – 2013 (1 de setembre de
2012 a 31 d'agost de 2013) es mantindria el preu actual del lloguer, de 550,57 euros
(IVA inclòs). A partir del 31 d'agost de 2013, el preu es revisaria d'acord amb la
variació d'IPC dels 12 mesos anteriors.

5.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
SITUADA AL CARRER LLEBEIG, 13 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 22 d’agost de 2012 l’Inspector de la via pública i activitats ha aixecat
acta, en què fa constar que la finca situada al carrer Llebeig, 13 (17210) de Calella de
Palafrugell, es troba en estat d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet
que ocasiona males condicions d’higiene i seguretat, perjudicant la convivència i
seguretat dels veïns.
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 GEORG CYGAN RONALD, amb domicili al carrer Illa, 31 (17489)
de Port de la Selva (GIRONA), perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Llebeig, 13
de Calella de Palafrugell, 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.

5.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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SITUADA AL PARATGE DEL PLA DE SANTA MARGARITA POLÍGON 5,
PARCEL·LA 116 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 27 d’agost de 2012 la Cap de Serveis municipals ha fet una inspecció
ocular en què fa constar que la finca situada al Paratge del Pla de Santa Margarita,
Polígon 5, Parcel·la 116 (17200) de Palafrugell, s’observa que la parcel·la té una tanca
de reixa metàl·lica trencada i caiguda, amb filferros que amenacen risc per a la
integritat de les persones.
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 GIN LEMON, amb CIF número B17294166, amb domicili al carrer
Talaia, 10 (17467) de Saus (GIRONA), perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar o reparar la tanca malmesa, situada
al Paratge del Pla de Santa Margarita, Polígon 5, Parcel·la 116 (17200) de Palafrugell,
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.

5.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER TARONGETA, 52 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 22 d’agost de 2012 l’Inspector de la via pública i activitats ha aixecat
acta, en què fa constar que la finca situada al carrer Tarongeta, 52 (17200) de
Palafrugell, es troba en estat d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet
que ocasiona males condicions d’higiene i seguretat, perjudicant la convivència i
seguretat dels veïns.
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 ORGANITZACIÓ IMMOBILIARIA SEMIRAMIS, amb CIF número
B-61422333, amb domicili al carrer Pallars, 19 (08304) de MATARÓ, perquè en el
termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar
la finca situada al carrer Tarongeta, 52 de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho
fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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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.

6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR CARLES SANCHEZ
RODRIGUEZ CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PRES EN
SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRER DE 2011. Desestimació.Vist el recurs de reposició interposat pel senyor Carles Sánchez Rodriguez amb data
d’entrada 2 de juliol de 2012 i número de registre 9327, contra l’acord de la Junta de
Govern Local pres en sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2011, pel qual es va
disposar l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal,
a l’habitatge situat al carrer Cuba números 9-15, a Llafranc, per l’ara recurrent,
consistents en la construcció d’un volum adossat a la finca veïna i un mur de pedra, i
es va concedir al recurrent 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 el recurrent en el seu escrit manifesta, en síntesi, que les obres que s’han
executat son legalitzables; incompetència d’executar l’enderroc sense disposar de
sentència prèvia judicial; incompliment del procediment establert a la normativa
urbanística pel que fa a la possibilitat de legalització de les obres, per la qual cosa
sol·licita que es deixi sense efecte l’acord recorregut.
Atès el contingut de l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 19 de juliol
de 2012, que indica textualment:
“ ANTECEDENTS
En data 6 d’agost de 2011, l’inspector d’obres municipal va emetre un butlletí
d’inspecció, segons el qual el senyor Carles Sanchez Rodríguez, estava realitzant
obres, sense la corresponent llicència municipal, a la finca situada al carrer Cuba, nº 915, de Llafranc, terme municipal de Palafrugell, consistents en construcció de volum
adossat a la finca veïna, i construcció de mur de pedra.
Del contingut de la documentació adjunta al butlletí d’inspecció es comprova que el
nou volum està format per forjat de bigues de formigó i revoltons ceràmics, i parets
acabades amb pedra, amb una superfície aproximada de la construcció de 16 m2.
Respecte el mur de pedra, que aparentment limita amb la propietat veïna, assoleix una
altura aproximada de 2 m.
SITUACIÓ URBANÍSTICA
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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D’Acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística de Palafrugell, la finca objecte d’aquestes
obres sense llicència, es troba en sòl urbà, amb una qualificació urbanística a213,
regulació segons ocupació de parcel.la, d’edificació aïllada unifamiliar.
D’Acord amb l’article 163 del POUM, de regulació d’edificacions auxiliars:
[...] “ Es permeten, en aquest tipus d’ordenació, les edificacions o els cossos
d’edificació auxiliars al servei dels edificis principals, destinats a porteria, garatge
particular, locals per a la guarda o dipòsit de materials de jardineria, piscines,
vestuaris, quadres, safareigs, rebosts, hivernacles, garites de guarda i altres
anàlogues. “ [...]
[...] “ Les construccions auxiliars a la parcel·la es regiran a més per les següents
normes:
a) L’alçària màxima sobre el terreny natural serà de 3 m. en qualsevol punt.
b) Aquestes construccions auxiliars hauran d’estar acumulades en un sol cos d’edifici
per cada parcel·la.
c) En cap cas no envairà la zona de reculada respecte a les finques veïnes. [...]
D’Acord amb l’article 208 del POUM, normes particulars de la zona a21, d’edificació
aïllada unifamiliar, el règim general de les separacions mínimes, per a la qualificació
de a213, serà de 5 metres, tant per a la via pública, com a les altres partions.
D’Acord amb l’article 163 del POUM, l’alçària màxima de les tanques opaques
respecte les finques veïnes, no serà en cap cas superior a 1,50 m, alçària amidada
des de la cota natural del terreny, i podrà ser de 2 metres quan tinguin un reixat calat
metàl.lic i de fusta o quan siguin fetes amb vegetació.
CONCLUSIONS
En conclusió, per tot lo exposat anteriorment, i atès que el nou volum construït es
troba situat adossat a la finca veïna, incomplint la separació mínima de 5 m que
estableix l’article 208 del POUM, a criteri d’aquest informant, les obres de construcció
del volum no són legalitzables. Respecte la construcció del mur de pedra, podria ser
legalitzable sempre hi quan es justifiqui que aquest no assoleix una altura superior a
1,50 m opaca, respecte la cota natural del terreny. ...”
Atès el contingut de l’informe emès per l’assessora jurídica municipal en data 19 de
juliol de 2012, que indica textualment:
“ Consideracions jurídiques:
1.- En relació a la possibilitat de legalització, i si tenim en compte la normativa
urbanística vigent a l’Ajuntament de Palafrugell, és a dir, el Pla d’Ordenació
Urbanística municipal de Palafrugell, quin text refós va ser aprovat per acord de la
Comissió territorial d’Urbanisme de Girona de data 21 de desembre de 2006, i publicat
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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al DOGC 48855 de data 3 d’abril de 2007, els articles aplicables serien :
Art. 208 del POUM que estableix les normes particulars de la zona a21, d’edificació
aïllada unifamiliar, en què estableix que el règim general de les separacions mínimes,
per a la qualificació de a213, serà de 5 metres, tant per a la via pública com a les
altres partions.
Art. 163 del POUM que estableix la regulació d’edificacions auxiliars, on concretament
en el seu apartat segon es fa referència a
“2.Construccions auxiliars
Es permeten, en aquest tipus d’ordenació, les edificacions o els cossos d’edificació
auxiliars al servei dels edificis principals, destinats a porteria, garatge particular, locals
per a la guarda o dipòsit de materials de jardineria, piscines, vestuaris, quadres,
safareigs, rebost, hivernacles, garites de guarda i altres anàlogues.
La superfície que podran ocupar les construccions auxiliars de planta baixa, serà del
5%, a excepció de les zones a214 i a214.e, on serà del 3% i de la zona a215 on serà
del 2%
(...)
Les construccions auxiliars a la parcel·la es regiran a més per les següents normes:
a)
L’alçària màxima sobre el terreny natural serà de 3m en qualsevol punt.
b)
Aquestes construccions auxiliars hauran d’estar acumulades en un sol cos
d’edifici per cada parcel·la
c)
En cap cas no envairà la zona de reculada respecte a les finques veïnes.(...)”
El barracó construït es troba adossat a la paret de la finca veïna, per la qual cosa no
es podria legalitzar donat que incompleix els paràmetres urbanístics establerts per la
zona a213 en la que es troba ubicada la finca.
Respecte a la construcció del mur de pedra, malgrat que l’informe emès per
l’arquitecte tècnic municipal considera que podria ser legalitzable, no consta que el Sr.
Sánchez Rodríguez hagi presentat la sol·licitud de la llicència en els termes que
exigeix la normativa vigent.
En escrit de data 7 de desembre de 2010, el Sr. Sànchez formula al·legacions
manifestant que creia que l’obra era legalitzable, acceptava que havia realitzat les
obres sense la preceptiva llicència i, per tant, assumia també que se li imposés una
multa pel seu incompliment. (l’escrit d’al·legacions es va presentar dins termini tenint
en compte la última de les notificacions realitzades a l’administrat).
En l’Acord de Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2012, no es resol l’escrit
d’al·legacions presentat i es manifesta que no s’ha formulat dins el termini concedit cap
al·legació. Si bé no es van resoldre les al·legacions formulades, a criteri d’aquesta
informant, aquest tràmit és esmenable al resoldre el present recurs de reposició, en
base a allò que disposa l’art 105. 2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en tant que estableix:
“2. Les Administracions públiques podran també, rectificar en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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en els seus actes”.
En aquest sentit, es resol en aquest moment les al·legacions formulades donant
resposta desestimatòria a la petició de legalització de l’obra realitzada en el seu
moment d’acord amb els arguments exposats en aquest informe. Per tant, això no
varia el sentit de l’acord que s’impugna i sense que generi a l’administrat cap tipus
d’indefensió i, de manera que l’esmena d’aquest defecte no és invalidant al donar-hi
resposta en aquest tràmit.
2.- Pendència del procediment judicial obert sobre els mateixos fets.
El procediment instat amb aquest expedient de legalització i restitució de la legalitat
urbanística alterada es tramita per uns fets diferents i separats de l’expedient
administratiu que també es troba obert en relació a la construcció d’un mur que
envaeix espai públic i que es va iniciar a arrel del butlletí de denúncia 96/07 de data 25
de setembre de 2007, ampliat posteriorment per un butlletí de data 25 d’abril de 2008,
número 57/08, i per l’informe emès en data 24 de juliol de 2009 per l’inspector d’obres
municipals. Que en aquest informe s’hi fa constar que les obres efectuades consistien
en :
a)
Obres realitzades en zona qualificada com a verda pública (aLP): tala d’arbrat;
excavació del terreny natural; construcció d’un mur de contenció de terres; moviments
de terres i excavació de rases per posar rec automàtic.
b)
Obres realitzades a la finca del carrer Cuba números 9-15: excavació del terreny
natural; tala d’arbrat; moviments de terres; enjardinament; excavació de rases per
posar rec automàtic; obres de rehabilitació i augment de volum en el cos annex a
l’habitatge; construcció de murs i portals formant una zona d’aparcament.
c)
Obres realitzades en zona de vialitat pública: construcció de murs de contenció
amb pedra envaint l’espai públic (cessió de terrenys de data 10 d’octubre de 2001) i
pavimentació de la vorera amb formigó
No existeix per tant identitat de procediment ni tampoc pendència judicial, en tant que
el procediment contenciós administratiu interposat pel Sr. Carles Sánchez té per
objecte uns fets totalment diferents del que són objecte d’aquest expedient.
3.- El procediment seguit per aquest Ajuntament s’ha ajustat a les normes legals
establertes en els articles 187, 205, 206 i 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. I els articles 264 i 267
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
CONCLUSIÓ:
Per tot el que s’exposa, procedeix desestimar el recurs de reposició de data 7 de juny
de 2012 interposat contra l’Acord de Junta de Govern Local de data 11 de febrer de
2011 i continuar el procediment per l’enderroc de l’obra construïda contravenint la
normativa urbanística vigent sense perjudici d’iniciar el corresponent expedient
sancionador. ...”
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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Atès que les al·legacions formulades pel 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 majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Carles Sánchez Rodríguez en
tots els seus extrems i, en conseqüència, ratificar l’acord de la Junta de Govern Local
pres en sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2011.

6.2 ESCRIT D’AL•LEGACIONS PRESENTAT PEL SENYOR CARLES SANCHEZ
RODRIGUEZ A L’EXPEDIENT DE REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
ALTERADA INCOAT CONTRA EL SENYOR CARLES SANCHEZ RODRIGUEZ, PER
OBRES IL•LEGALS REALITZADES AL CARRER CUBA NÚMEROS 9-15, A
LLAFRANC. Desestimació.Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Carles Sánchez Rodríguez amb data
d’entrada 6 d’agost de 2012 i número de registre 10.883, a l’expedient de reposició de
la legalitat urbanística alterada instruït, contra l’ara al·legant, per la realització d’unes
obres il·legals a la finca situada al carrer Cuba números 9-15, a Llafranc, consistents
en la construcció d’un volum adossat a la finca veïna i un mur de pedra, escrit
mitjançant el qual presenta dos còpies d’un projecte de legalització de les obres
efectuades, però sense formalitzar la corresponent sol·licitud de llicència d’obres, ni
pagar les taxes corresponents.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 6 de
setembre de 2012, es va desestimar en tots els seus extrems el recurs de reposició
interposat pel senyor Carles Sánchez Rodríguez contra l’acord de la Junta de Govern
Local pres en sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2011, pel qual es va acordar
l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal, a
l’habitatge situat al carrer Cuba números 9-15, a Llafranc, pel recurrent, consistents en
la construcció d’un volum adossat a la finca veïna i un mur de pedra, i es va concedir
al recurrent 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 d’acord amb el contingut dels informes de l’arquitecte tècnic municipal i de
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l’assessora jurídica municipal, emesos ambdós en data 19 de juliol de 2012, el nou
volum construït es troba situat adossat a la finca veïna, incomplint la separació mínima
de cinc metres que estableix la normativa urbanística, per la qual cosa les obres de
construcció del volum no són legalitzables, per la qual cosa s’ha de procedir al seu
enderroc.
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 majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Carles Sánchez Rodríguez i, en
conseqüència, continuar el procediment de restauració de la legalitat urbanística
alterada instruït contra el senyor Carles Sánchez Rodríguez.

7. EDUCACIÓ
7.1 PREU DEL CURS D'ANGLÈS EQUIVALENT AL PRIMER DE L'ESCOLA
OFICIAL D'IDIOMES. -Aprovació.
Atès que l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament fa una oferta de formació per a adults que
procura donar resposta a les demandes de formació dels ciutadans de Palafrugell.
Vist que el Centre Delegat de Palafrugell de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) ofereix
enguany els cursos de 2n, 3r i 4t d’anglès i que no obstant aquest curs 2012-2013 no
oferirà el 1r curs.
Atesa la demanda de persones interessades en cursar el 1r curs de l'EOI i que a els
permeti acreditar el nivell necessari per accedir al curs de 2n en posteriors períodes.
Donat que s’està gestionant amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i
en particular amb l’EOI, la col·laboració necessària per garantir que aquest curs de 1r
que ofereix l’Àrea d’Educació sigui el màxim d’equivalent al 1r de l’EOI
Atès que, a diferència dels mòduls formatius d’anglès oral, que són de 90 hores
anuals, aquest curs, com tots els de l'EOI, serà de 150 hores.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el següent preu públic:
Curs
Anglès equivalent al 1r nivell de l’EOI
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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8.- MEDI AMBIENT
8.1 REVISIÓ DE PREUS SEGONS IPC DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE GESTIÓ
DE LA DEIXALLERIA I LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA.Aprovació.Vista la instància 8505 presentada en data 13 de juny de 2012 pel senyor SANTI
NAVARRO I FREIXAS, en representació de la societat GESTIÓ AMBIENTAL DE
RESIDUS, per la qual sol·licita l’actualització del preu corresponent al contracte de
servei de recollides selectives, porta a porta i gestió de la deixalleria municipal/planta
de transferència de Palafrugell en funció de l’increment anual de l’IPC que estipula el
contracte amb l’empresa GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS SL, adjudicatària del
servei de recollida selectiva, porta a porta i gestió de la Deixalleria Municipal.
Atès el Pacte Segon (Revisió de preus) on s’estipula que a partir de l’1 de maig de
2007 hi haurà revisió de preus aplicant la fórmula IPC al preu global del contracte.
Atès que la clàusula núm. 6 del Plec de clàusules tècniques i econòmicoadministratives que van regir la contractació mitjançant concurs i procediment obert
dels serveis de recollides selectives, porta a porta i gestió de la deixalleria
municipal/planta de transferència de Palafrugell estableix que el concessionari tindrà
dret a la revisió del preu de la concessió en funció de l’IPC publicat per l’INE a àmbit
estatal, i que la revisió de preus de la concessió haurà de ser sol.licitada pel
concessionari.
Atès que es comprova que la Junta de Govern Local en data 17 de juny de 2008 va
aprovar la revisió del contracte pel període d’1 de maig de 2008 a 1 de maig de 2009
establint un import de 29.653,22 euros mensuals (IVA inclòs).
Atès que el període comprès entre l’1 de maig 2008 a 1 de maig 2009 no es va
efectuar revisió de preus atès que la variació de l’IPC estatal va ser de -0.2%.
Atès que en el període comprès entre l’1 de maig de 2009 i l’1 de maig de 2010, la
variació de l’IPC estatal va ser del 1.5 % i s’ha aplicat l’IPC acumulat dels darrers dos
anys (1.3 %), amb una quota mensual resultant de 30.038,69 €, segons escrita amb
registre d’entrada 8946 presentat per l’adjudicatari el 7 de juny de 2010.
Atès que el mes de juliol de 2010 es va aplicar l’increment de l’IVA, resultant una quota
mensual de 30.319,42 €
Atès que es comprova que la Junta de Govern Local en data de 11 de març de 2011
va aprovar la darrera modificació dels preus, incorporant el lloguer de dos contenidors.
El preu resultant de la darrera modificació és de 30.410,14 € mensuals.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 25 d’agost de 2011 va aplicar un
increment sobre el preu global del contracte del 3,8%, atenent a la variació de l’Index
de Preus al Consum (IPC) segons les dades oficials publicades per el Instituto
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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Nacional de Estadística (INE), amb efectes a partir del dia 1 de maig de 2011, resultant
un import mensual del contracte pel període d’1 de maig de 2011 a 1 de maig de 2012
d’import 31.562,28 € (IVA inclòs).
A partir del mes de febrer de 2012 es va incorporar a la factura mensual el lloguer d’un
nou contenidor per a la runa procedent de la brigada de manteniment de via pública
per import de 43.2 € (IVA inclòs), resultant un import total de 31.605,48 € (IVA inclòs).
Atès que en el període comprès entre l’1 d’abril de 2011 i l’1 d’abril de 2012, la
variació de l’IPC estatal va ser del 2.1 % i s’ha aplicat l’IPC acumulat, segons escrit
amb registre d’entrada 8505 presentat per l’adjudicatari el 13 de juny de 2012. amb
una quota mensual resultant de 32.866,77 € (10 % IVA inclòs).
Vist l’informe emes per la intervenció municipal segons el qual consta crèdit disponible
a la partida 72.170.22711 Contracte gestió deixalleria i recollida selectiva.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus prevista en el contracte que l’Ajuntament de
Palafrugell va acordar, en el Ple de 26 d’abril de 2006, adjudicar a l’empresa GESTIÓ
AMBIENTAL DE RESIDUS SL pel servei de recollida selectiva, porta a porta i gestió
de la deixalleria municipal.
Segon.- Aplicar un increment sobre el preu global del contracte del 2,1%, atenent a la
variació de l’Index de Preus al Consum (IPC) segons les dades oficials publicades per
el Instituto Nacional de Estadística (INE), amb efectes a partir del dia 1 de maig de
2012, resultant un import mensual del contracte pel període d’1 de maig de 2012 a 1
de maig de 2013 d’import 32.866,77 €. euros (10 % IVA inclòs).
Tercer.- Notificar el present acord a GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS SL
(NIF:B17694126, Veïnat Bruguera, 23 – 17240 Llagostera).

8.2 BALANÇ ECONÒMIC 1 MAIG 2011-30 ABRIL 2012 I REVISIÓ DE PREUS
UNITARIS 2012-2013 DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA I LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA.- Aprovació.Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient sobre la revisió de preus unitaris i balanç
econòmic que estipula el contracte amb l’empresa GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS
SL, adjudicatària del servei de recollida selectiva porta a porta i gestió de la Deixalleria
Municipal.
Atès el Pacte Segon (Revisió de preus i balanç econòmic) estableix que a partir de l’1
de maig de 2007 l’adjudicatari tindrà dret a la revisió de preus, i que aquesta revisió
afecta al preu global del contracte (revisió segons IPC), a la revisió dels preus unitaris
detallats a la taula 1.5 del contracte, i al balanç econòmic en concepte de despeses de
tractament de residus,

Atès que segons l’informe de l’Àrea de Medi Ambient el resultat del balanç
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sobre el cost de tractament dels residus per al període 1 de maig de 2011 fins a
30 d’abril de 2012, suma un total de 49.177,76 €, que un cop restats els
conceptes d’enllumenat de la Deixalleria i abonaments de cartró, la quantitat
resultant a favor de l’adjudicatari és de 30.222,02 € (IVA inclòs).
Vista l’existència de crèdit a la partida 72.170.22701 “Despeses Recollida Selectiva”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus unitaris (quadre 1.5 del contracte), per al període
2012-2013.
Segon.- Aprovar el balanç econòmic en concepte de tractament de residus
corresponent al període 1 de maig de 2011 fins a 30 d’abril de 2012 per una suma de
30.222,02 € (IVA inclòs) a favor de l’adjudicatari.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient i a GESTIÓ AMBIENTAL
DE RESIDUS SL (NIF: B-17694126, C/Indústria, 11 – 17240 Llagostera).

9.- PLANEJAMENT I GESTIÓ
9.1 OFERIMENT DE CESSIÓ DE 940,21 M2 DE TERRENYS, DESTINATS A
VIALITAT RURAL, AL VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE EL CARRER CICERÓ I
L’AVINGUDA DEL MAR, A LLAFRANC, QUE PRESENTA EL SENYOR FREDERIC
PRATS ESTEVE. Acceptació.Vist l’oferiment de cessió de 940,21 m2 de terrenys destinats a vialitat rural, al vial de
connexió entre el carrer Ciceró i l’avinguda de Mar, a Llafranc, que va presentar el
senyor Frederic Prats Esteve en data 17 de juliol de 2012 i amb registre d’entrada
núm. 10.096.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 29
d’agost de 2012, on manifesta que l’oferiment de cessió presentat s’ajusta a les
delimitacions d’alineació de vialitat rural fixades pel planejament general vigent, no
existint cap càrrega que gravi la finca de la qual es segreguen aquests terrenys de
cessió.
Atès que a l’escrit presentat pel senyor Frederic Prats Esteve en data 17 de juliol de
2012, sol·licita que la superfície de terreny que s’ofereix en cessió gratuïta a
l’Ajuntament es tingui en compte a l’hora de futures cessions que hagués de
formalitzar derivades d’una possible actuació urbanística en l’àmbit on es situen
aquests terrenys, petició que a criteri de l’Arquitecte Municipal, i tal com es recull al
mateix informe de 29 d’agost de 2012, es pot tenir en compte per si en un futur es
delimita un àmbit d’actuació urbanística en aquests terrenys pel que, en conclusió,
considera que es pot acceptar aquest oferiment en una propera sessió de la Junta de
Govern Local, tenint en compte aquesta observació puntual.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l'abstenció del regidor senyor
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Prats, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Acceptar la cessió de 940,21 m2 de terrenys, destinats a vialitat rural, al vial
de connexió entre el carrer Ciceró i l’avinguda de Mar, a Llafranc, que va presentar el
senyor Frederic Prats Esteve en data 17 de juliol de 2012 i amb registre d’entrada
núm. 10.096. Aquests terrenys es cedeixen a compte de futures cessions que hagués
de formalitzar la propietat cedent, derivades d’una possible actuació urbanística en
l’àmbit on es situen, i es segreguen de la major finca registral número 6.896-N, inscrita
al tom 2.683, llibre 374 de Palafrugell, foli 223, inscripció 2ª, corresponent a la parcel·la
cadastral de rústica núm. 124, del polígon 6, al Paratge de Farena, a Llafranc, i amb la
referència cadastral núm. 17124A006001240000SE.
Segon.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les
seves funcions, per a l’atorgament dels corresponents documents administratius
derivats d’aquest acord d’acceptació de cessió.
Tercer.- Notificar aquest acord a la propietat cedent i a les Àrees d’Intervenció i de
Serveis Municipals i trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat
de Palafrugell perquè procedeixi a l’anotació marginal d’aquesta cessió de terrenys a
la finca registral núm. 6.896-N.

9.2 EXPEDIENT D’OFERIMENT DE CESSIÓ DE 125 M2 DE TERRENYS
DESTINATS A VIALITAT, PER A L’OBERTURA D’UN TRAM DEL CARRER DEL
BESUC, DE CALELLA, EFECTUADA PER HABITATGES FLAMA 1, SA,
REPRESENTADA PEL SENYOR LLUÍS FERNÁNDEZ JUST I FORMALITZADA EN
L’ACTA DE CESSIÓ DE 12.03.1991.- Revocació de l’acord del Ple Municipal de 26
de maig de 1989, d’acceptació d’aquest oferiment de cessió.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

10.- SERVEIS MUNICIPALS
10.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
10.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL CAN FARINETES Aprovació
Vista la instància núm. 7585 de data 24 de maig, presentada pel senyor DAVID
FIGUERAS i NIETO, 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
CAN FARINETES, situat al carrer de Cases Noves, 57 de Palafrugell, amb una
superfície de 30 m2.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
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recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho
sol·licitin i tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics
o sota el règim de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de
requisits per ocupar el domini públic local.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist l'informe emès per l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament on
s'especifica que l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de
Govern Local de data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa, a
favor de:
CONTRIBUENT:

DAVID FIGUERAS NIETO

DOMICILI FISCAL:
INDUSTRIA, 237 02 B - 17230 PALAMOS
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: CASES NOVES, 57 – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació d'acord amb les ordenances fiscals números 15
i 13 respectivament:
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

Taxa OVP

Tercera

Anual

Taules i cadires
30 m2

2 m2

0,00 €

0,00 €

28 m2

25,30 €

708,40 €

CONCEPTE

TEMP.

Taxa recollida
Anual
escombraries

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

21,93 €

30 m2

6

131,58 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 839,98 € a ingressar a la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte, 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.
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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.
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
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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.

10.1.2 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL BAR
KIM'S – Aprovació.Vista la instància núm. 4347 de data 28 de març d'enguany, presentada pel senyor
FRANCISCO LOPEZ MORENO 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 KIM'S, situat a l'Avinguda de Pompeu Fabra, 22, amb una superfície
de 5 m2.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho sol·licitin i
tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics o sota el règim
de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de requisits per ocupar el
domini públic local.
2. 2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist l'informe emès per l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament on
s'especifica que l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de
Govern Local de data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
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:

FRANCISCO LOPEZ MORENO

DOMICILI FISCAL:
PLAÇA JOAN XXIII, 3 - 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: AVDA. POMPEU FABRA, 22 – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació d'acord amb les ordenances fiscals números 15
i 13 respectivament:
CONCEPTE

CATEG. TEMP.

Taxa OVP

Tercera Temporada Taules i cadires
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CONCEPTE

TEMP.

Taxa
recollida
Temporada
escombraries

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

12,79 €

05 m2

1

12,79 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 114,79 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, de
Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant abonament
a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte, 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.
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
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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.

10.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ROSTISSERIA COU-COU – Baixa.Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de març de 2011 en el que
s’autoritzava a SEID EMPORDA S.L. amb CIF. B-17603341 a ocupar la via pública
amb la instal·lació d’una terrassa davant del seu establiment anomenat ROSTISSERIA
COU-COU, situat al carrer de la Riera, 15 de Tamariu, amb caràcter temporal i per un
període de quatre anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2012, 2013 i 2014.
Vista la resolució de l'alcaldia 2012/795 de data 03 d'abril de 2012 en la que la societat
SEID EMPORDA S.L. dóna de baixa l'activitat de restauració ubicada al carrer de la
Riera, 15 de Tamariu amb efectes 30 de setembre de 2011.
Atès el que disposa l’article 7.4 de l’ordenança fiscal 15 per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, que textualment diu “Les autoritzacions
de caràcter indefinit s’entendran prorrogades mentre l’òrgan competent de
l’Ajuntament no acordi la seva caducitat i l’interessat o els seus representants no
presentin la renúncia a l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. En tot
cas, una vegada concedida l’autorització per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del
domini públic, la presentació de la renúncia tindrà efectes a partir del primer dia del
període natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa que
correspongui”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual per a la
instal·lació d’una terrassa aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 25 de
març de 2011, davant de l’establiment ROSTISSERIA COU-COU, situat al carrer de la
Riera, 15 de Tamariu a nom de SEID EMPORDÀ S.L., amb efectes l’01 de gener de
2013.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada, a l’Àrea d’intervenció i a
l’Àrea de Tresoreria.

10.1.4 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL RESTAURANT CALAU –
Liquidació.Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 22 d'agost emès per l’inspector de
la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un reconeixement a
l’exterior de l’establiment anomenat CALAU, situat al carrer de les Voltes, 8 de Calella
de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està ocupant la via pública amb
la instal·lació d'una terrassa amb estructura de cobriment i tarima, amb una superfície
de 16 m2, sense la corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho
sol·licitin i tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics
o sota el règim de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de
requisits per ocupar el domini públic local.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist l'informe emès per l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament on
s'especifica que l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de
Govern Local de data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver ocupat la via
pública sense permís municipal, d'acord amb les ordenances fiscals núm. 15 i 13
respectivament, a nom de:
CONTRIBUENT:

RECADISA S.C.

DNI/NIF.:

J-55127385

DOMICILI FISCAL:

ALFONS XII, 27-29 C, 2, 2 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: LES VOLTES, 8 - 17210 CALELLA
CONCEPT
E

CATEG.

TEMP
TIPUS
.

TARIFA

REC*

TOTAL

Taxa OVP

Especia
Estructura de
Anual
16 m2 61,30 €
l
cobriment

10,00
%

1.078,88 €

SUP.

CONCEPTE TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5) TOTAL

Taxa
recollida
Anual
escombrarie
s

21,93 €

16 m2

4

87,72 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
El total d’aquestes liquidacions 1.166,60 € les haureu de fer efectives a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer
Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores
o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, 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.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
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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.

10.1.5 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA RESTAURANT EL TANGO – Baixa.Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 04 d'agost de 2011 en el que
s’autoritzava al senyor Ricard Martínez i Barberà, en representació de l'activitat RMB
SCCL, a ocupar la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb estructura de
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cobriment i tarima davant del seu establiment anomenat RESTAURANT TANGO,
situat al carrer de Les Voltes, 8 de Calella de Palafrugell, amb caràcter anual i per un
període de quatre anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2012, 2013 i 2014.
Vista la instància núm. 10243 de data 23 de juliol de 2012 en la que el senyor Ricardo
Martínez, informa que no va procedir a fer us de la via pública de davant del seu
establiment durant l'any 2011.
Vist l’informe i reportatge fotogràfic de data 22 d'agost d’enguany, emès per l’inspector
de la via pública, en el que confirma que l’establiment RESTAURANT TANGO no té
cap element a la via pública i que aquest establiment ja no existeix, ja que hi ha una
altra activitat en el seu lloc.
Atès el que disposa l’article 7.4 de l’ordenança fiscal 15 per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, que textualment diu “Les autoritzacions
de caràcter indefinit s’entendran prorrogades mentre l’òrgan competent de
l’Ajuntament no acordi la seva caducitat i l’interessat o els seus representants no
presentin la renúncia a l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. En tot
cas, una vegada concedida l’autorització per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del
domini públic, la presentació de la renúncia tindrà efectes a partir del primer dia del
període natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa que
correspongui”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual per a la
instal·lació d’una terrassa amb estructura de cobriment aprovada per acord de Junta
de Govern Local de data 04 d'agost de 2011, davant de l’establiment RESTAURANT
TANGO, situat al carrer de les Voltes, 8 de Calella de Palafrugell, a nom de RMB
SCCL, amb efectes l’01 de gener de 2013.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada, a l’Àrea d’intervenció i a
l’Àrea de Tresoreria.

10.1.6 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL VILASECA 2000 – Liquidació.Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 03 de setembre, emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat VILASECA 2000, situat al carrer
Joan Maragall, 10 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està ocupant
la via pública amb la instal·lació de jardineres sense la corresponent llicència
municipal.
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Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat
jardineres sense permís municipal per a l’any 2012, a nom de:
CONTRIBUENT:

YOLANDA VILASECA GUIBAS

DOMICILI FISCAL:

JOAN MARAGALL, 10 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: JOAN MARAGALL, 10 - 17200 PALAFRUGELL

CONCEPTE

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

REC*

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Jardineres

2 m2

24,50 €

10,00%

53,90 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haurà de fer efectiva la quantitat de 53,90 € a ingressar a la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte, d’acord amb
l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, 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
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següent.
Segon.- 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.

10.1.7 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL GRANJA CA L'AVIA MARIA –
Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2012
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Liquidació.Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 03 de setembre, emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat GRANJA CA L'ÀVIA MARIA,
situat al carrer Daró, 57 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està
ocupant la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb una superfície de 3 m2,
sense la corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver ocupat la via
pública sense permís municipal per a l'any 2012, d'acord amb les ordenances fiscals
núm. 15 i 13 respectivament, a nom de:
CONTRIBUENT:

JESUS FRANCO LOPEZ

DOMICILI FISCAL:

RUTLLA, 10, 1, 1 - 17248 CALONGE

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: DARÓ, 57 – 17200 PALAFRUGELL

CONCEPT
CATEG.
E

TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA REC*

TOTAL

Taxa OVP

Anual

Taules i
cadires

3 m2

25,30 € 10,00%

83,49 €

CONCEPTE

Tercera

TEMP.

Taxa recollida
Anual
escombraries

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

21,93 €

03 m2

1

21,93 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
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presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
El total d’aquestes liquidacions 105,42 € les haureu de fer efectives a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer
Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores
o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, 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.
Segon.- 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
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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.

10.1.8 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL SUPERMERCAT ESCLAT –
Liquidació.Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 03 de setembre emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat SUPERMERCAT ESCLAT, situat
a l'Avinguda d'Espanya, s/n de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment
està ocupant la via pública amb la instal·lació de carrets sense la corresponent
llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat carrets
sense permís municipal per a l’any 2012, a nom de:
CONTRIBUENT:

BON PREU S.A.U.

DNI/NIF.:

A-08665838

DOMICILI FISCAL:

CTRA. C-17, KM 73 - 08509 MASIES DE VOLTREGA
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SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: AVDA. D'ESPANYA S/N – 17200 PALAFRUGELL
CONCEPTE TEMP.

TIPUS

SUP.

TARIFA

REC*

TOTAL

Taxa OVP

Carrets

6 m2

25,30 €

10,00%

166,98 €

Anual

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haureu de fer efectiva la quantitat de 166,98 € a la Tresoreria Municipal de
l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte, d’acord amb
l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, 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.
Segon.- 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
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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.

10.1.9 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL BAR RESTAURANT QUESADA Liquidació
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 03 de setembre emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat BAR RESTAURANT QUESADA
situat a l'Avinguda de Pompeu Fabra, 18 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat
establiment està ocupant la via pública amb la instal·lació d'una terrassa i un rètol
sense la corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat una
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terrassa sense permís municipal per a l’any 2012, de conformitat amb les ordenances
fiscals núm. 15 i 13 respectivament, a nom de:
CONTRIBUENT:

FLORA FRANCO CARCELES

DOMICILI FISCAL:

AVDA. POMPEU FABRA, 18 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: AVDA. POMPEU FABRA, 18 – 17200 PALAFRUGELL

CONCEPT
CATEG.
E
Taxa OVP

Tercera

TEMP.

TIPUS

Anual

Taules
cadires
Rètol

CONCEPTE

TEMP.

Taxa recollida
Anual
escombraries

i

SUP.
(m2)

TARIFA REC*

TOTAL

9 m2

25,30 € 10,00%

250,47
€

1 ut.

Inclòs en espai autoritzat

MÒDUL

SUP. COEF.(5)

TOTAL

21,93 €

9 m2 2

43,86 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
El total d’aquestes liquidacions 294,33 € les haureu de fer efectives a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer
Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores
o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, 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.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Es permet la col·locació d'un element o pissarra d'informació amb unes
dimensions màximes de 0,60 x 1,50 metres. Aquest element haurà de situarse, exclusivament, dins del perímetre autoritzat com a terrassa o vetllador.
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2. 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
14. 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.
15. 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.

10.2 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA. AMPLIACIÓ LOT NÚM. 3
DEPENDÈNCIA NÚM. 7 CEIP PIVERD.- Aprovació.Atès que s'ha procedit a la recepció definitiva de les obres de construcció del nou
CEIP PIVERD situat al carrer de Vicenç Roure i Armada, i clausurat definitivament el
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centre d'ensenyament construït amb mòduls provisionals al carrer d'Alfons XII de
manera que el nou curs escolar 2012/2013 s'iniciarà al nou centre, cal revisar el
contracte actual de neteja de les dependències de l'escola a fi i efecte de consolidar
els treballs al nou espai.
Vista la proposta presentada per l'empresa EUILEN, SA en base als preus unitaris
contractuals, a la consignació pressupostària disponible fins a 31 de desembre de
2012 i a la petició de l'Àrea d'Intervenció i Serveis Municipals d'equiparar el servei de
neteja a les mateixes condicions que la resta de Ceips municipals:
NETEJA 2012 (setembre, octubre, novembre i desembre)
Categoria
Hores
Setmanes Hores
setmanals
anuals

Import
hora

TOTAL

Netejadora

74

17

1.258,00

13,59

17.096,22

Hores
setmanals

Hores
mensuals

Hores
anuals

Import
hora

TOTAL

Netejadora

83,00

356,90

4.104,35

13,59

55.778,12

Esp. Fregadora

7,00

30,10

346,15

13,59

4.704,18

5,66

68,00

13,59

924,12

Especialista vidres
NETEJA 2013
Categoria

Especialista vidres
TOTAL ANUAL IVA 21%

61.406,42

Vist l'informe emès per la Cap de l'Àrea de Serveis Municipals.
Vistos els antecedents de raó
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Contractar el servei de neteja del nou centre del Ceip Piverd, d'acord amb el
quadre resum reflectit.
Segon.- El servei s'iniciarà el dia 1 de setembre i fins a l'extinció del contracte.
Tercer.- Les condicions tècniques particulars seran les que fixen la fitxa descriptiva
núm. 7 del PCT.
Quart.- El cost de l'ampliació del servei de neteja s'incorporarà a la factura mensual de
la següent manera:
Pressupost 2012.- Partida 33.321.22780 Neteja Ceip Piverd per un import mensual
impostos inclosos de 4.274,06 euros.
Pressupost 2013.- Partida 33.321.22780 Neteja Ceip Piverd per un import mensual
impostos inclosos de 5.117,20 euros.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea d'Intervenció, a l'empresa EULEN,
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SA i a la directora del Ceip Piverd.

11.- RENDES
11.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
11.1.1 RECLAMACIÓ. P E A APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.630 de data 24 d’agost del
2012, presentada pel senyor P E A en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula -6259-HLL,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del turisme matrícula -6259-HLL, reuneix
els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula -6259-HLL a nom del senyor P E A amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

11.1.2 RECLAMACIÓ. RAMON REYES ORTIZ APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA ENTRADA DE VEHICLES. ESTIMACIÓ
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Vistos els rebuts relacionats a continuació en concepte de la Taxa per Entrada de
Vehicles de l’immoble situat al carrer Bruguerol, número 36-B, aportats pel senyor
RAMON REYES ORTIZ, el qual sol.licita la revisió dels esmentats rebuts pagats dels
anys 2008 al 2012 perquè considera excessiu l’import aplicat.
Vista la taula de classificació dels vials del terme municipal aprovada pel Ple de
l’Ajuntament, el qual estableix les tarifes i categories de carrers de la següent manera:
DENOMINACIÓ DEL CARRER
Bruguerol

CATEGORIA DEL CARRER
3ª categoria

Atès que es comprova que ha pagat en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles
com un carrer de primera categoria per l’immoble situat al carrer Bruguerol, número
36-B quan hauria de ser com un carrer de tercera categoria.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor RAMON REYES
ORTIZ, prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionats a continuació:
Any

Núm. rebut Concepte

Import pagat Import
correcte

2008

283816

Taxa per Entrada de 47,60 €
Vehicles

24,00 €

23,60 €

2009

353040

Taxa per Entrada de 49,60 €
Vehicles

25,20 €

24,40 €

2010

417940

Taxa per Entrada de 49,60 €
Vehicles

25,20 €

24,40 €

2011

492889

Taxa per Entrada de 49,60 €
Vehicles

25,20 €

24,40 €

2012

563272

Taxa per Entrada de 49,60 €
Vehicles

25,20 €

24,40 €

Total:

124,80 €

121,20 €

246,00 €

Total
retornar

a

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i a al servei de
recaptació.

11.1.3 RECLAMACIÓ J C N C. APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.836 de data 30 d’agost del
2012, presentada pel senyor J C N C en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula B-8326-PS,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
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Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del turisme matrícula B-8326-PS, reuneix
els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula B-8326-PS a nom del senyor J C N C amb efectes de
l’any 2013 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

12.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
12.1 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 :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/101
per un import total de 118.968,52 €).
Aplicació
2012
71
22717

171

Import
36.493,99
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2012
71
22712
TOTAL

155

82.474,53

PERE GIRALT SAGRERA SA. CONTRACTE
MANTENIMENT VIALS MES D'AGOST 2012

118.968,52

12.2 PROPOSTES 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

2012 47 332 22606 2.400,00
TOTAL RELACIO

Text lliure
CASELLAS
NOGUER
NURIA.
NORMALITZACIO INVENTARIS DE FONS DE
L'AMP PER DIFONDRE AL WEB MUNICIPAL
(AR)

2.400,00

13.- PROPOSTES URGENTS
13.1 CONTRACTACIÓ
13.1.1 CONTRACTE MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT,
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE D'ACOLLIDA
TURÍSTICA (CAT) I ENTORN, A PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat amb
publicitat del contracte d’obres de condicionament del Centre d’Acollida Turística i
entorn, a Palafrugell, amb un pressupost base de licitació de 273.880,82 € amb l’IVA
inclòs, a la baixa, i amb un termini previst d’execució de quatre mesos (4).
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2012, es va aprovar
el plec de clàusules econòmico-administratives particulars reguladores de la licitació.
Atès el que disposa el Reial Decret legislatiu 30/2011, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vistes les ofertes presentades per diferents empreses.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte i l’Arquitecte tècnic municipals, que consta a
l’expedient administratiu.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ARGON INFORMATICA SA, NIF A-17154006,
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domicili al carrer Nostra Senyor de Montserrat 25 – 17600 FIGUERES, les obres del
Centre d’Acollida Turística (CAT) i entorn, a Palafrugell, pel preu de 248.880,82 euros
IVA inclòs, amb càrrec a la partida núm. 21 150 61929 “obres urbanització edifici CAT”
del Pressupost Municipal de 2012, amb un termini previst d’execució de tres mesos i
mig (3,5), una garantia de sis anys (6), i unes millores econòmiques que ascendeixen
a 70.076,77 €, d’acord amb l’oferta presentada.
Segon.- L’adjudicatari haurà de dipositar a la Tresoreria Municipal, una garantia
definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, de 10.545,79 euros,
en el termini de 15 dies hàbils a comptar de la notificació d’aquest acord, així com
portar certificat positiu d’obligacions tributàries i obligacions de la seguretat social.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

13.2 IPEP
13.2.1 BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PEL
PERÍODE DE L'1 DE SETEMBRE DE 2011 AL 31 D'AGOST DE 2012.- Aprovació.Atès el que disposa l’article 11 i següents del Reglament Regulador de l’Activitat de
Foment de l’Ajuntament de Palafrugell i dels seus organismes autònoms que estableix
que les subvencions es concediran per convocatòria pública mitjançant concurs, amb
l’aprovació prèvia de l’òrgan competent, de les bases específiques de la convocatòria.
Atès que l’import total de les subvencions no supera els 20.000 euros, la publicitat que
s’haurà d’atorgar serà inserció d’anunci de convocatòria al tauler municipal i a la
pàgina web de l’Ajuntament.
Atès el que disposa el Decret 139/1995 (ROAS) i el Reglament Regulador de l’Activitat
de Foment de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions
per millora d’establiments comercials, millora d’estalvi energètic, foment als
emprenedors i creació de continguts i posicionament web i millora d’establiments
turístics i que preveuen una dotació total de 20.000 € a càrrec de la partida
pressupostària 32.430.77001 (subvencions activitats econòmiques), del pressupost de
despeses de 2012 de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Realitzar convocatòria pública per tal que es presentin propostes abans del
dia 31 d’octubre de 2012 a les 13.30 hores a l’edifici municipal de Can Bech.
Tercer.- Publicar les esmentades bases en el Tauler d’Edictes i a la pàgina web
municipal www.palafrugell.net.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i
cinquanta-un minuts del matí. En dono fe.
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