ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE
NOVEMBRE DE 2012
Núm.: JGL2012/45
Dia i hora: 08/11/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A la 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 8 de
novembre de 2012.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 31
d'octubre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la
corporació. S'aprova.
2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 617/09. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2626/12 de data 31 d’octubre de 2012, es
va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la senyora SANDRA PEREZ FANALS, en
relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 617/09, concedida per acord de
Junta de Govern Local de data 12 de març de 2010 per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar, situat al carrer Ullastret número 7A, de Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 29 d’octubre de 2012.
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Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 29 d’abril de 2010, 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la senyora SANDRA PEREZ FANALS, donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 617/09, prèvia presentació de
l’original de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora SANDRA PEREZ FANALS i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.
2.2 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA DE
Aprovació.-

PRÒRROGA D’OBRA MAJOR

EXPEDIENT

204/11.-

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 unanimitat :
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:

David Subira Molero i/o
Elena Molina Hernandez
Obra Reforma i ampliació habitatge unifamiliar (Superfície construïda total de
126,31 m2)
Carrer Ribagorça, 2
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 204/11 Pròrroga
Tècnic redactor del projecte: Martí Pagès Boix
Núm. Visat: 2011 400649
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €
2.3 DENEGACIÓ LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 465/12.- Aprovació.
Vista la sol·licitud de llicència d'obra presentada per Carles Sanchez i Rodriguez per
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efectuar obres de legalització d'un tram de mur de pedra de tancament i finalització de
tancament de parcel·la a la finca situada al carrer Cuba núm. 9 de LLAFRANC, al
terme municipal de Palafrugell, expedient 465/12.
Atès que el Regidor Delegat d'Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
desestimació de la llicència per a l'OBRA MAJOR esmentada i sol·licitada per la
persona que igualment s'assenyala.
Atesos els informes dels Serveis Tècnics Municipals i de l'Assessora Jurídica
Municipal de data 5 de novembre de 2012.
Atès que les obres que es pretenen legalitzar envaeixen espais qualificats de zona
verda pública i vialitat, i part, qualificats de forestal de protecció especial (d2-PE) en sòl
no urbanitzable, dins el Pla Director del Sistema Costaner, d'acord amb el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell, cal denegar aquesta sol·licitud de
llicència d'obres.
Atès el que disposen els articles 63 i 71 del Reglament Orgànic Municipal de
Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Denegar la sol·licitud de llicència d'obra major presentada per la Carles Sanchez i
Rodriguez, obres de legalització d'un tram de mur de pedra de tancament i finalització
de tancament de parcel·la a la finca situada al carrer Cuba núm. 9 de LLAFRANC, al
terme municipal de Palafrugell, expedient 465/12.
3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
SOTERRAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS PÚBLICS AL PASSEIG DE
LA TORRE, A CALELLA, FASE 1: OBRA CIVIL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de soterrament
d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 1: obra civil,
redactat per l'empresa Cobra instalaciones y servicios S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
soterrament d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase
1: obra civil, redactada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa
favorablement sobre el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
soterrament d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase
1: obra civil.
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa Cobra instalaciones y servicios S.A.
3

3.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
SOTERRAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS PÚBLICS AL PASSEIG DE
LA TORRE, A CALELLA, FASE 2: OBRA MECÀNICA. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de soterrament
d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 2: obra
mecànica, redactat per l'Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A .
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
soterrament d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase
2: obra mecànica, redactada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa
favorablement sobre el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
soterrament d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase
2: obra mecànica.
Segon.- Notificar aquest acord a l'Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava S.A.
3.3 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA
PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DELS VALLS I RAVAL SUPERIOR, A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per a la pavimentació del
carrer dels Valls i Raval Superior, a Palafrugell, redactat per l’empresa Construccions
Leinad 2001, S.L.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per a
la pavimentació del carrer dels Valls i Raval Superior, a Palafrugell, redactada pels
Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa favorablement sobre el Pla de
seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres per a la
pavimentació del carrer dels Valls i Raval Superior, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Construccions Leinad 2001, S.L.
4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 REGISTRE ASSOCIACIÓ - CLUB DE BITLLES PESSEBRISTES.- Inscripció.Atès que el dia 26 d’octubre de 2012, registre d’entrada número 14402, el CLUB DE
BITLLES PESSEBRISTES, ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions el CLUB DE BITLLES
PESSEBRISTES, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
133 CLUB DE BITLLES PESSEBRISTES
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.
4.2 REGISTRE ASSOCIACIÓ FLAMENCA LA BULERIA.- Inscripció.Atès que el dia 30 d’octubre de 2012, registre d’entrada número 14567,
l'ASSOCIACIÓ FLAMENCA LA BULERIA, ha sol·licitat la seva inscripció en el
Registre Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions l'ASSOCIACIÓ FLAMENCA LA
BULERIA, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
134 ASSOCIACIÓ FLAMENCA LA BULERIA
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
SITUADA A LA CANTONADA DEL CARRER SEGARRA AMB L'AVINGUDA DE LA
GENERALITAT DE PALAFRUGELL.- Aprovació
Atès que el dia 31 d’octubre de 2012 la cap de serveis municipals ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada a la cantonada del carrer de la Segarra amb
l’Avinguda Generalitat de Palafrugell, s’observa que hi ha un ametller de la finca que
ha caigut.
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 ARRELS CT FINSOL SA, amb NIF número A-61650867, amb
domicili a Rambla d’Egara, 350 (08221) Terrassa, perquè en el termini de 10 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar l’arbre caigut de la
finca situada entre el carrer Segarra amb l’Avinguda Generalitat 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.
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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.
4.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER AMPLE, 7 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 29 d’octubre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Ample, 7 (17200) de Palafrugell, s’observa
que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les palmeres
(Rhynchophorus ferrugineus).
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor JOAQUIM PIERA ARBAT, amb domicili al carrer Ample, 7
(17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a efectuar comprovació per part d’una empresa
autoritzada per el Servei de Sanitat Vegetal i fer el tractament fitosanitari corresponent,
a la finca situada al carrer Ample, 7 de Palafrugell.
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.
4.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER PROGRÉS, 46 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 24 d’octubre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Progrés, 46 (17200) de Palafrugell,
s’observa que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les
palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir al senyor JOSEP RAMON SEPULVEDA FERNÁNDEZ, amb domicili
al carrer Camí Fondo, 16 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a efectuar comprovació per part
d’una empresa autoritzada per el Servei de Sanitat Vegetal i fer el tractament
fitosanitari corresponent, a la finca situada al carrer Progrés, 46 de Palafrugell.
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.
4.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
PARATGE SORRELL DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 24 d’octubre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al Paratge Sorrell (17200) de Palafrugell, s’observa
que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les palmeres
(Rhynchophorus ferrugineus).
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora TERESA ESTEVA GENIS, amb domicili al carrer
Caritat, 64 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a efectuar comprovació per part d’una
empresa autoritzada per el Servei de Sanitat Vegetal i fer el tractament fitosanitari
corresponent, a la finca situada al Paratge Sorrell de Palafrugell.
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.
4.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER VILAR, 69 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 24 d’octubre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Vilar, 69 (17200) de Palafrugell, s’observa
que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les palmeres
(Rhynchophorus ferrugineus).
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
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les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora CARMEN MASSANEDA PRUNEDA, amb domicili al
carrer Arc, 1 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a efectuar comprovació per part d’una
empresa autoritzada per el Servei de Sanitat Vegetal i fer el tractament fitosanitari
corresponent, a la finca situada al carrer Vilar, 69 de Palafrugell.
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.
4.8 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER BARRIS I BUIXÓ, 45 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 30 d’octubre de 2012 la tècnica de Medi Ambient ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Barris i Buixó, 45 (17200) de Palafrugell,
s’observa que hi ha una palmera amb símptomes indicatius de l’atac del morrut de les
palmeres (Rhynchophorus ferrugineus).
Atès el que disposa la Decisió 2010/467 UE, i l’ordre AAM/56/2011, en que es recull el
procediment d’actuació dels titulars de palmeres afectades per la plaga del morrut de
les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) i es qualifica d’utilitat pública la prevenció i
lluita contra aquesta plaga.
Atès que segons aquesta normativa els titulars de palmeres afectades tenen
l’obligació d’aplicar les mesures fitosanitàries sota la supervisió de personal qualificat
autoritzat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora MARIA LLUISA BOU GIRBAL, amb domicili al carrer
Barris i Buixó, 49 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de
la recepció d’aquest requeriment procedeixi a efectuar comprovació per part d’una
empresa autoritzada per el Servei de Sanitat Vegetal i fer el tractament fitosanitari
corresponent, a la finca situada al carrer Barris i Buixó, 45 de Palafrugell.
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.- EDUCACIÓ
5.1 PLA ANUAL DE CENTRE DE L'ESCOLA BRESSOL ELSBELLUGUETS I LA
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LLAR D'INFANTS TOMANYÍ 2012-2013.- Aprovació.Atès l’inici del curs escolar 2012-2013, de l’Escola Bressol Belluguets i de la Llar
d’Infants Tomanyí.
Atesa la normativa que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per tal de regular el funcionament de les escoles bressol públiques.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el Pla Anual del Centre de la Llar d’infants municipal Tomanyí i el Pla Anual
del Centre de l’Escola Bressol Els Belluguets on es regulen els objectius globals del
curs, horaris i calendaris de treball, activitats complementàries i de formació i relació
amb els serveis de suport per al curs 2012-2013 i la normativa interna de
funcionament.
6.- RENDES
6.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
6.1.1 RECLAMACIÓ PILAR RAMIREZ ESTIMAR EXEMPCIO VEHICLE
Vista la instància amb número de registre d’entrada 4958 de data 10 d'abril del 2012,
presentada per la senyora RAMIREZ GARCIA, MARIA DEL PILAR, en la qual
sol·licita l’exempció a efectes de l’IVTM (impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
corresponent al vehicle matrícula -05XX-DHB, atès que la interessada té reconeguda
la qualificació de disminució.
Atès el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -05XX-DHB, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que des de el 31 de març de 2000 i compleix amb el grau de minusvalidesa
establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a favor de la senyora RAMIREZ
GARCIA, MARIA DEL PILAR, per un import de CENT VUITANTA-TRES EUROS
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AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS, en concepte d'IVTM prèvia presentació de
l'original del rebut núm. 544.64 i segons el detall següent:
REBUT CONTRIBUENT

IMPORT PRINCIPAL

544642 RAMIREZ GARCIA,MPILAR 174,80 €

RÈCARREC TOTAL
8,74 €

183,54 €

Segon.- Aprovar l’exempció en concepte de l’VTM per l’exercici 2012 i següents a nom
de la senyora RAMIREZ GARCIA, MARIA DEL PILAR, pel vehicle matrícula
05XXDHB.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal.
6.1.2 RECLAMACIÓ. JORDI ORTIZ ALTET. SOL.LICITUD ESTIMADA BAIXA DEL
PADRÓ IVTM DEL VEHICLE.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.164 de data 7 de setembre del
2012, presentada pel senyor JORDI ORTIZ ALTET, en la qual sol·licita la baixa del
padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle matrícula B-51XXHV, al·legant que va ser venut en data 13 d’abril de 2012 al senyor Tudor Mihai amb
contracte de compravenda .
Vista la documentació presentada per l’interessat que acredita haver realitzat les
oportunes gestions per tal de procedir al canvi de nom del vehicle a la direcció general
de trànsit.
Vistes les resolucions de 28 d'abril i de 23 de novembre de 1994 de la Direcció
General d'Hisenda Territorial segons les quals si el transmetent d'un vehicle compleix
amb totes les obligacions formals exigides per tramitar el canvi de titularitat d'un
vehicle sense que es pugui perfeccionar aquest tràmit per incompliments de l'adquirent
, s'ha de considerar transmesa la possessió del vehicle a efectes de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor JORDI ORTIZ ALTET i en
conseqüència donar de baixa del padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica el vehicle matrícula B-51XX-HV.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.
6.1.3 RECLAMACIÓ. VARIS APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXA RECOLLIDA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol.licitant l’aplicació de la quota reduïda a
efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponents a diferents
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immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1.La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superf´ície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a)Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
141,80 €.
b)Quotes reduïdes
c) Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un
mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Número registre Número pòlissa Titular

Import

12304

44518XX

ALSIUS JURIOL CARLES

42,54 €

14740

44724XX

MITJÀ GALCERAN MARTA

42,54 €

14703

44667XX

MUÑOZ ACUÑA FERRAN

42,54 €

14673

44539XX

RODRÍGUEZ ROMERO JOSEP V 42,54 €

14734

44563XX

VILA DE LA PEÑA ANGEL

42,54 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 42,54.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.
6.1.4 RECLAMACIÓ CONSTRUCTORA D'HABITATGES SL APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS
Atès que en data 24 d'octubre de 2012 és va efectuar una diligència d'embargament
de crèdits a nom de la societat CONSTRUCTORA D'HABITATGES SL, amb motiu del
deute per IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana ) corresponent al
rebut núm. 569.849 de l’any 2012, i amb càrrec dels crèdits i drets reconeguts a avor
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de l'interessat per un import de 65,34 Euros, corresponent a devolucions d'ingressos
indeguts aprovades en concepte d'IBI.
Vist que en data 24 d'octubre de 2012, es va donar de baixa el rebut núm. 569.849
en concepte d’IBI i comprovat que per error se li van retenir 0,70 € en excés al efectuar
la transferència en data 29 d'octubre de 2012.
Atès que es comprova que a data d'avui la societat
D'HABITATGES SL, no té cap deute pendent de pagament.

CONSTRUCTORA

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la societat
CONSTRUCTORA D'HABITATGES SL, per import de SEIXANTA-SIS EUROS AMB
QUATRE CÈNTIMS-------66,04 €------ en concepte d`'IBI:
1.- Compensació de deutes IBI

65,34 €

2.- Error en excés transferència IBI

0,70 €

TOTAL......................:

66,04 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte corrent de la
interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord al Servei de Recaptació, a la Tresoreria Municipal i
la interessada, per als efectes que corresponguin.
6.1.5 RECLAMACIÓ ACCENTUS PROMOGRUP SL BAIXA REBUT I APROVAR
NOVA LIQUIDACIÓ
Vist l'informe emès pel Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Palafrugell en data 17
d'octubre de 2012 que diu textualment el següent:
“INFORME A PETICIÓ DE L’ÀREA D’INTERVENCIÓ EN RELACIÓ A LA
SUBROGACIÓ DE L’EMPRESA ADQUIRENT IMMOBLES SL UNIPERSONAL EN LA
POSICIÓ JURÍDICA DE L’EMPRESA ACCENTUS PROMOGRUP, SL EN
L’EXPEDIENT EXECUTIU DE CONSTRENYIMENT QUE S’INSTRUEIX CONTRA
AQUESTA ÚLTIMA.
Antecedents.En data 27 d’abril de 2006, per acord de Junta de Govern Local es va concedir
llicència d’obres a la societat Accentus Promogrup, SL per a la construcció de dos
edificis plurifamiliar entre mitgeres (10+9 habitatges) al carrer Genís i Sagrera número
18 i al Carrer Plans número 13 de Palafrugell, amb el dipòsit del corresponent aval per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
En data 22 de juliol de 2009 es dicta Resolució de l’Alcaldia número 1713/2009 per la
qual s’acorda requerir a la societat Accentus Promogrup, SL de manera immediata per
tal que deixin lliure la via pública portant a terme la retirada de les tanques metàl·liques
que l’ocupen i la neteja de la mateixa. Així mateix se la requeria per tal que en el
termini d’un mes des de la recepció d’aquest requeriment, restituïssin les voreres al
seu estat anterior deixant-les en perfecte estat de seguretat, salubritat i ornat;
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transcorregut aquest termini es procediria a executar-ho subsidiàriament a les seves
expenses. Efectuats de manera subsidiària els treballs i les obres esmentades en el
punt primer i segon d’aquesta resolució, liquidar el cost de les mateixes a la societat
Accentus Promogrup, SL a fi i efecte de procedir al seu cobrament de la manera que
procedeixi.
Que en data 28 de maig de 2010 la Junta de Govern Local acorda executar la fiança
en metàl·lic ingressada per la societat Accentus Promogrup, SL per un import de
10.000€ atès que la societat Accentus promogrup, SL no va donar compliment al
requeriment efectuat per resolució de l’alcaldia de data 22 de juliol de 2009.
Que consta iniciat l’expedient executiu de constrenyiment per l’àrea de recaptació
executiva contra la societat Accentus Promogrup, SL , pels deutes següents: execució
subsidiària 2011; taxa immobles 2011 i impost sobre béns immobles 2011.
Que sol·licitada nota informativa de domini i càrregues sobre la finca situada al Carrer
Camí dels Plans número 13, finca registral 30134, resulta que aquesta finca es va
transmetre en data 30 de juliol de 2010 a l’empresa ADQUIRENT IMMOBLES, SL
UNIPERSONAL.
Informe.Que en relació a la possibilitat de subrogar a l’entitat ADQUIRENT INMOBLES, SL
UNIPERSONAL en la mateixa posició que l’empresa Accentus Promogrup, SL en el
procediment executiu de constrenyiment, com a nova titular de la finca situada al c/
Camí dels Plans, número 13 de Palafrugell, finca registral 30134, es pot emparar en
l’article 264.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme que disposa:
“Art. 264.2
La restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat té per objecte fer
efectiva la tutela i la protecció de la normativa i del planejament urbanístic, tot
adequant a aquesta normativa i del planejament urbanístics la realitat física o l’ordre
jurídic. En cas de transmissió de finques, la nova persona titular se subroga en
les obligacions derivades de les mesures de restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat acordades per l’administració competent.”
Aquest article encapçala el Títol vuitè del Capítol I del dit Reglament de la Llei
d’Urbanisme, de la protecció de la legalitat urbanística. El requeriment dirigit per
aquest Ajuntament a l’empresa Accentus Promogrup, SL tenia per objecte que
l’esmentada empresa deixés lliure la via pública retirant les tanques metàl·liques que
l’ocupaven i netejant la mateixa. En aquest sentit, podem considerar que la manca de
compliment a aquest requeriment, que dóna lloc a la conseqüent actuació que ha de
dur a terme el consistori subsidiàriament, queden integrats en actuacions que tenen
per objecte restaurar la realitat física alterada (ocupació de via pública, retirada de
tanques que l’envaeixen i neteja de la mateixa) implicant al mateix temps una
vulneració de l’ordre jurídic en tant en quan es fa un ús indegut de la via pública.
Aquesta interpretació extensiva tindria també empara en l’art. 19.1 del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl quan
estableix:
“La transmissió de finques no modifica la situació del titular respecte dels deures del
propietari de conformitat amb aquesta Llei i els establerts per la legislació de
l’ordenació territorial i urbanística aplicable o exigibles pels seus actes d’execució. El
nou titular queda subrogat en els drets i deures de l’anterior propietari (...)”
Els deures i les càrregues que estableix l’ordenament urbanístic es defineixen propter
rem, de manera que acompanyen la cosa sigui qui sigui el nou titular.
En conclusió, aquesta informant considera, llevat de millor criteri, i de conformitat amb
la normativa referenciada que procedeix tenir per subrogada a l’entitat Adquirent
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Immobles SL Unipersonal en la posició que fins ara ocupava l’empresa Accentus
Promogrup, SL en l’expedient administratiu tramitat per tal de restaurar la realitat física
alterada i que ha donat lloc a que fos el consistori, davant l’incompliment de l’empresa
requerida, que actués de forma subsidiària generant unes despeses i costos que el
consistori no té cap obligació de suportar. Per la qual cosa, seria procedent girar nova
liquidació contra l’empresa Adquirent Immobles, SLU, als efectes de reclamar el
pagament dels deutes generats per l’incompliment de la mercantil Accentus
Promogrup, SL.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut 463500 d'import principal 1.623,38 euros a nom
d'ACCENTUS PROMOGRUP, SL, en concepte d'Execució subsidiària.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom d'ADQUIRENT IMMOBLES SL, segons el
detall següent:
CONTRIBUENT

PRINCIPAL
subsidiària )

ADQUIRENT
INMOBLES SL

1.623,38 €

(Execució Recàrrec
324,68 €

Interessos Total
87,35 €

2.035,41 €

Tercer.- Informar a ADQUIRENT INMOBLES SL que l'anterior liquidació no s'haurà de
fer efectiva fins a la notificació del corresponent document liquidatori.
6.1.6 RECLAMACIÓ ROSER LUNATI ANUL·LAR DOMICILIACIÓ BANCÀRIA TAXA
ESCORXADOR MUNICIPAL
Vist l’article 25.2 del Reial decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació, que diu textualment:
“2. Los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere
esta sección en cuentas abiertas en entidades de crédito.
Para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, dirigirán comunicación al órgano
de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del periodo
de cobro. En otro caso, la comunicación surtirá efecto a partir del periodo siguiente.
Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas
por el interesado, rechazadas por la entidad de crédito o la Administración disponga
expresamente su invalidez por razones justificadas. En este último caso, la
Administración deberá notificar el acuerdo por el que se declare la invalidez al obligado
al pago y a la entidad colaboradora.”
Atès que es comprova que en relació al pagament de la taxa pel servei d'Escorxador,
es produeix de manera sistemàtica la devolució bancària dels corresponents rebuts
mensuals per part de la senyora LUNATI MARUNY, ROSER.
Atès que aquest fet provoca un endarreriment en la gestió de cobrament amb un
increment de la despesa degut a la devolució bancària dels rebuts.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Anul·lar la domiciliació bancària pel pagament de la taxa pel servei
d'Escorxador a nom de la senyora LUNATI MARUNY, ROSER.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada pels efectes oportuns.
6.2 ACTUALITZACIÓ CANON TANATORI. Aprovació.Vist el pacte quart del contracte administratiu per a la construcció i ulterior explotació
d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat entre SERVEI COMARCAL DE
POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, en data 15 de març
de 2004, el qual estableix que l’empresa pagarà un cànon fix anual d’import 6.495,00
€ (revisables cada any en funció de l’IPC) abans del 30 d’abril de cada any.
Atès que la darrera revisió que consta del canon fix aprovada correspon al període de
15 de març de 2011 a 15 de març de 2012 per un import de 7.843,65 euros d’acord
amb la variació de l’IPC corresponent al període de marc de 2010 a març de 2011 .
Atès que es comprova que la variació de l’IPC pel període de març 2011 a març de
2012 ha estat del 1,9 %.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions el canon fix pel període de 15 de
març de 2012 a 15 de març de 20132 importa una quantia de 7.992,68 euros.
Atès que el pacte quart també estableix que a partir del cinquè any d’explotació
s’haurà de pagar també un cànon variable per cada sala de vetlla contractada, per un
preu de 30 €, que seran revisables d’acord amb l’IPC INE des del primer any de
l’adjudicació.
Atès que el vuitè any d’explotació correspon al període entre el mes de març de 2011 i
el mes de març de 2012, i el preu actualitzat per vetlla d’aquest període ha estat de
35,91 euros , resultant un total de cànon variable d’import 7.182,00 euros, segons les
dades facilitades per l’empresa concessionària , d’acord amb el següent detall:
Variació IPC
cànon variable actualitzat
març 04 a març 05 3,40% març 05 a març 06 31,02
març 05 a març 06 3,90% març 06 a març 07 32,23
març 06 a març 07 2,50% març 07 a març 08
març 07 a març 08 4,50% març 08 a març 09
Març 08 a març 09 -0.1% Març 09 a març 10
Març 09 a març 10 1,40% Març 10 a març 11
Març 10 a març 11 3,6% Març 11 a març 12

33,04
34,52
34,18
34,66
35,91

Total
vetlles
287
288
183
200

Cànon
variable
9.907,85 €
9.843,84 €
6.342,51 €
7.182,00 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del cànon fix anual corresponent al contracte
administratiu per a la construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de
superfície, signat entre SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i
l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL pel període de 15 de març de 2012 a 15 de març
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de 2013 resultant un import a ingressar de 7.992,68 €.
Segon.- Aprovar el cànon variable corresponent al contracte administratiu per a la
construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat
entre SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL pel període de 15 de març de 2011 a 15 de març de 2012 resultant un
import a ingressar de 7.182,00 €.
Tercer.-Informar a l’interessat que la liquidació s’haurà de fer efectiva una vegada es
notifiqui el corresponent document liquidatori, amb el benentés que l’Ajuntament podrà
procedir a la comprovació de la veracitat de les dades facilitades en qualsevol moment
dins del període de prescripció de la liquidació aprovada.
Quart.- Informar a l'interessat que l'Ajuntament es reserva les facultats de comprovar
l'exactitud de les dades facilitades pel concessionari en relació al càlcul del canon
variable.
7.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
7.1 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 61 337 22614 1.230,08
TOTAL RELACIO

Text lliure
FERRETERIA ESPADA. ADQUISICIO DOS BLOCS
DE BUSTIES DE 10 UNITATS CADASCUNA PER A
ENTITATS AMB SEU SOCIAL A CAN GENIS (JO)

1.230,08

7.2 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 :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/130 per un
import total de 315.243,83 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

40.425,31 TOTAL EULEN SETEMBRE 2012
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2012 10
22700

336 58,42

2012 10
22700

925 584,24

2012 10
22700

924 350,54

2012 10
22710

924 58,42

2012
11
22700

920 2.811,12

2012 12
22700

934 292,12

2012 31
22700

924 58,42

2012 20
22700

231 116,85

2012 32
22700

430 1.460,58

2012 32
22700

432 1.237,83

2012 33
22720

321 5.113,52

2012 33
22730

321 5.113,52

2012 33
22740

321 5.113,52

2012 33
22760

321 194,75

2012 33
22770

321 2.511,31

2012 33
22780

321 4.274,06

2012 34
22700

321 1.959,62

EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
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2012 34
22710

321 1.959,62

2012 44
22700

332 1.402,16

2012 45
22700

331 350,54

2012 46
22700

335 1.372,95

2012 47
22700

332 292,12

2012 47
22700

332 58,42

2012 52
22700

231 438,18

2012 52
22710

234 233,70

2012 61
22700

337 1.022,41

2012 81
22700

130 1.986,37

2012 72
22711

170 32.863,90 GESTIO

2012 72
22707

170 14.144,66 RUT GELI MAURI. REDACCIO ESTUDI FONS MARI
DELS CAMPS DE BOIES DE TAMARIU, LLAFRANC I
CALELLA. JG:02/08/2012
335 7.000,00 BTM SOUND SL. LLOGUER MATERIAL FESTIVAL
JAZZ ACTUACIO GILL, STACEY I ANDREA MOTIS
(CU)

2012 46
22604

2012
22100
2012
22100
2012
22120
2012
22100
2012

11
32
33
33
34

EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES GENERALS
DE VARIS CENTRES MUNICIPALS SETEMBRE 2012
(AS)
AMBIENTAL
RESIDUS
SL.
GESTIO
DEIXELLERIA. AMORT MAT. RECOLLIDA PAP VIDRE
CARTRO FOR I LLOGUER CONTENIDR (MA)

34.601,92 TOTAL UNION FENOSA AGOST 2012
920 6.063,26 UNION FENOSA COMERCIAL SL.
ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
430 480,41
UNION FENOSA COMERCIAL SL.
ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
321 983,65
UNION FENOSA COMERCIAL SL.
ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
321 332,49
UNION FENOSA COMERCIAL SL.
ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
321 317,59
UNION FENOSA COMERCIAL SL.

CONSUM
CONSUM
CONSUM
CONSUM
CONSUM
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22100
2012 46
22100
2012 71
22100
2012 72
22100
2012 71
22717
2012 71
22712
2012
62
41000
2012 33
48901
2012 33
48904
TOTAL

ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
UNION FENOSA COMERCIAL
ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
165 23.429,29 UNION FENOSA COMERCIAL
ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
170 249,91
UNION FENOSA COMERCIAL
ELECTRIC AGOST 2012 (SG)
335 2.745,32

SL.

CONSUM

SL.

CONSUM

SL.

CONSUM

171 37.391,20 CENTRE
JARDINERIA
PALAFRUGELL.
CONSERVACIO I MANTENIMENT JARDINERIA MES
D'OCTUBRE 2012
155 95.398,34 PERE GIRALT SAGRERA SA. CONTRACTE
MANTENIMENT VIALS MES D'OCTUBRE 2012
211 27.700,00 INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS. APORTACIO
MUNICIPAL 2012
321 12.859,25 ESCOLA VEDRUNA. 2a APORTACIO CURS
2011/2012 PER NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS
321 12.859,25 ESCOLA SANT JORDI. 2a APORTACIO CURS
2011/2012 PER NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS
315.243,8
3

8.- PROPOSTES URGENTS
8.1 SECRETARIA GENERAL
8.1.1 TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES DEL SERVEI PÚBLIC D'AUTO TURISMES.Aprovació.VISTOS els escrits presentats en aquest Ajuntament, en data 22 de setembre de 2012
(RE núm. 12766 i 12767), pel senyor ABDELHADI EL AZHARI, i pel senyor RIDOUAN
ES SOUFY sol·licitant la transmissió de la llicència núm. 11 del servei públic d’autoturisme, el titular de la qual actualment és ABDELHADI EL AZHARI.
ATÈS que correspon a l’ens local autoritzar les transmissions de les llicències quan
concorrin algun dels casos que preveu l’article 22, del Capítol V del Reglament del Taxi
de l’Ajuntament de Palafrugell, aprovat al maig del 2006, en concordança amb l’article
10 de la Llei 19/2003 de 04 de juliol de 2003, DOGC núm.3926, de 16 de juliol de
2003.
ATÈS que el senyor RIDOUAN ES SOUFY, ha acreditat a través de certificat que
compleix amb el nivell de coneixements professionals exigits a la normativa vigent per
a la prestació del servei de taxi a Palafrugell, complint així amb l’article 24.2 punt a i b
del Reglament del Taxi de l’Ajuntament de Palafrugell.
ATÈS que la llicència número 11 s’ha adscrit segons la normativa i concessió de la
mateixa, a un servei anual, continu, regular i permanent, i en el cas d’observar
irregularitats en el servei (períodes d'inactivitat) es procedirà a la revocació de la
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llicència.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència de taxis número 11, de ABDELHADI
EL AZHARI, a favor del senyor RIDOUAN ES SOUFY, d’acord amb l’article 10 de la
Llei 19/2003, de 04 de juliol, fent un servei anual i regular, no temporades
discontínues, ja que serà motiu per revocar la llicència de taxis.
Segon.- Aprovar la liquidació de taxes de transmissió intervius, per import de norantanou amb noranta euros (99,90 euros), en aplicació de l’Ordenança Fiscal número 8
(article 5, epígraf segon, punt 1.a), reguladora de la taxa per llicències d’autotaxis i
d’altres vehicles de lloguer.
Tercer.- Adscriure a l’esmentada llicència el vehicle marca MERCEDES BENZ E 300
TD, matrícula GI-48XX-BK, de conformitat amb la documentació aportada pel titular
Abdelhadi El Azhari.
Quart.- Condicionar aquesta transmissió a què es presenti per escrit, en el Registre
d’entrada de la Corporació Municipal, el compromís de complir i acceptar íntegrament,
el contingut del Reglament del Taxi de l’Ajuntament de Palafrugell.
8.2 PLANEJAMENT I GESTIÓ
8.2.1 SOL•LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I
BIODIVERSITAT, PERQUÈ ELS TERRENYS QUE OCUPA ACTUALMENT EL
CÀMPING TAMARIU I ELS SITUAT AL SEU VOLTANT, SIGUIN EXCLOSOS DE
L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL
PAISATGE DE LES MUNTANYES DE BEGUR. Aprovació.Vist que en data de 30 de setembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 10 de setembre de 2010, en la que es
formulaven al·legacions al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de
les Muntanyes de Begur, promogut per la Direcció General del Medi Natural, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Atès que al conjunt d’al·legacions formulades per l’Ajuntament, s’adjuntava un plànol
on es grafiaven els espais que es proposaven que s’incloguessin dins l’àmbit del PEIN.
Atès que actualment l’Ajuntament està tramitant la revisió del POUM, trobant-se en el
procés d’informació pública de l’Avanç del POUM, que es va aprovar pel Ple Municipal
a la sessió ordinària del 25 de setembre de 2012 i, dintre de les línies estratègiques
d’actuació, es defineix la necessitat de millorar la capacitat d’aparcament públic en els
nuclis costaners i, concretament a Tamariu, aquesta possibilitat només es podria donar
al final de la riera de Tamariu, en espais classificats com a sòl no urbanitzable.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, el 7 de
novembre de 2012, on manifesta, per una altre part, que el Càmping Tamariu està
situat al final de la riera i està inclòs dins de l’àmbit del PEIN, per bé que en el Pla
Director del Sistema Costaner ja es va preveure, en una Disposició Transitòria, la
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possibilitat que els càmpings existents poguessin mantenir la seva activitat, per la qual
cosa l’Ajuntament té en tràmit el Pla Especial que exigeix el propi planejament general
municipal.
Atès que a títol de conclusió, l’Arquitecte Municipal, en el seu informe, manifesta que,
en funció que actualment s’està revisant el POUM, sembla lògic deixar els espais de
sòl que confinen amb la delimitació del sòl urbà actual pendent de la regulació del
POUM i, per tant, considera que s’hauria de sol·licitar a la Direcció General del Medi
Natural, que els espais que es grafien al plànol que acompanya l’informe, i que
corresponen al Càmping Tamariu i als terrenys situats al nord i al sud del mateix,
potencialment utilitzables per a aparcament, s’excloguin de l’àmbit del Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge de les Muntanyes de Begur.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, perquè
procedeixi a la definició de la delimitació de l’àmbit del Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge de les Muntanyes de Begur, en el sentit de que els espais
que es grafien al plànol que acompanya aquest acord, i que corresponen al Càmping
Tamariu i als terrenys situats al nord i al sud del mateix, potencialment utilitzables per a
aparcament, s’excloguin de l’àmbit d’aquest Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge de les Muntanyes de Begur.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat,
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent tres quarts de
deu del matí. En dono fe.
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