Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE
2011.ASSISTENTS:
Alcalde acctal.:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Regidors membres:
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ

En el Saló de Sessions 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 1 de desembre de
2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
L’alcalde senyor Juli Fernández i la regidora senyora Begonya Montalban, excusen la seva
assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 24 de novembre de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
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2.- OBRES MAJORS.- Llicències.Atès: Que el regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de llicències per a les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenten i a favor de les
persones que igualment s’assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de
les mateixes 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 referides a 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 i 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 les següents llicències d’obres amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Valvi Alimentacio i Serveis S.L
DNI: B-17.205.410
Representat per :Eduard Vidal Juventench
Obra Reforma de 2 locals. (Reforma de magatzem al c. St. Sebastià núm. 71, i
reforma de local comercial a c. St. Sebastià núm. 73-75)
Carrer Sant Sebastià, 73
Població:PALAFRUGELL
Expedient nº 408/11
Condicions
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Jesus Rodriguez Molina
Obra Legalització piscina
Carrer Palamós, 75
Expedient nº 499/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
I.C.I.O. 219,38 €

Població: PALAFRUGELL

A:
Josep Maria Bisbe Pages
Representat per :Joan Antoni Tané Casadevall
Obra Instal·lació bastida
Carrer Nova, 15
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 541/11
A:
Anna Capella Massaneda
Obra Rehabilitació de coberta
Carrer Vilar, 61
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 551/11
Condicions - Donar un tractament a la façana del carrer Vilar, d'acord amb l'article
28 del Pla Especial de protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell.
(Pintura façana, pintura fusteries, carta de colors del Pla Especial).
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- 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 551/11)
Elements de tribut
I.C.I.O. 120,90 €
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Can Riera, S.C.P
DNI: J-17.844.366
Obra Ampliació explotació de vaques de llet Paratge Corn de l'Aigua Pol. 2
Parcel·la 97
Carrer Corn de l'Aigua, 0
Població:
LLOFRIU
Expedient nº 562/11
Condicions - Realitzar la plantació amb arbrat autòcton, d'acord amb la
documentació presentada en data 23 de novembre de 2011.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

3.- OBRES.- Certificacions.S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 1 de les obres incloses en el projecte
d’IMPERMEABILITZACIÓ DEL DIPÒSIT GENERAL DE PALAFRUGELL CANTALLOPS 1,
executades per l’empresa SOREA SA, per un import de 23.120,18 euros, amb càrrec a la
partida número 72 161 62300 del pressupost d’enguany.

4.- MEMÒRIA VALORADA PER A LA FORMACIÓ D’UN TRAM DE LA VORERA AL
CARRER DEL CEMENTIRI, A PALAFRUGELL (Exp. 43/11).- Aprovació.Vista la memòria valorada per la formació d’un tram de vorera al carrer del Cementiri, a
Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa
de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, annexos, plec de condicions, pressupost i
plànol, amb un pressupost d’execució per contracte de vint-i-quatre mil sis-cents quarantaset euros amb trenta-sis cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (24.647,36 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar aquesta memòria valorada per la formació d’un tram de vorera al carrer del
Cementiri, a Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que
es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, annexos, plec de condicions,
pressupost i plànol, amb un pressupost d’execució per contracte de vint-i-quatre mil siscents quaranta-set euros amb trenta-sis cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (24.647,36 €).

5.- INFORME VALORAT PER A LA PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DE LA VORERA EST
DEL CARRER CARRILET EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L’AVINGUDA D’ESPANYA I
EL CARRER DEL SOLSONÈS, A PALAFRUGELL (Exp. 44/11).- Aprovació.Vist l’informe valorat per a la pavimentació asfàltica de la vorera est del carrer Carrilet en el
tram comprès entre l’avinguda d’Espanya i el carrer del Solsonès, a Palafrugell, redactat a
l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de d’informe valorat,
estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost, oferta presentada i fotografies
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estat actual, amb un pressupost d’execució per contracte de set mil vuit-cents seixantaquatre euros amb vuitanta-dos cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (7.864,82 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar aquest informe valorat per a la pavimentació asfàltica de la vorera est del carrer
Carrilet en el tram comprès entre l’avinguda d’Espanya i el carrer del Solsonès, a Palafrugell,
redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de d’informe
valorat, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost, oferta presentada i
fotografies estat actual, amb un pressupost d’execució per contracte de set mil vuit-cents
seixanta-quatre euros amb vuitanta-dos cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (7.864,82 €).

6.- INFORME VALORAT PROPOSTES DE PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ VELL
DE LLOFRIU (Exp. 47/11).- Aprovació.Vist l’informe valorat que inclou les propostes de pavimentació d’un tram del camí vell de Llofriu,
redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe valorat,
fotografies, control de qualitat, valoracions i plànols, amb tres pressupostos d’execució per
contracte:
Proposta 1: caixa nova + ferm flexible-asfalt, amb un pressupost d’execució per contracte de
dos-cents vint-i-cinc mil tres-cents quaranta-dos euros amb trenta-set cèntims, amb el 18% d’IVA
inclòs (225.342,37 €)
Proposta 2: caixa nova + ferm rígid-formigó, amb un pressupost d’execució per contracte de doscents catorze mil cent noranta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims, amb el 18% d’IVA inclòs
(214.198,53 €)
Proposta 3: repàs esplanada + 6 cm. Asfalt, amb un pressupost d’execució per contacte de
trenta-cinc mil tres-cents noranta-quatre euros amb tres cèntims, amb el 18% d’IVA inclòs
(35.394,03 €)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar l’informe valorat que inclou les propostes de pavimentació d’un tram del camí vell de
Llofriu, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa d’informe
valorat, fotografies, control de qualitat, valoracions i plànols, amb tres pressupostos d’execució
per contracte:
Proposta 1: caixa nova + ferm flexible-asfalt, amb un pressupost d’execució per contracte de
dos-cents vint-i-cinc mil tres-cents quaranta-dos euros amb trenta-set cèntims, amb el 18% d’IVA
inclòs (225.342,37 €)
Proposta 2: caixa nova + ferm rígid-formigó, amb un pressupost d’execució per contracte de doscents catorze mil cent noranta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims, amb el 18% d’IVA inclòs
(214.198,53 €)
Proposta 3: repàs esplanada + 6 cm. Asfalt, amb un pressupost d’execució per contacte de
trenta-cinc mil tres-cents noranta-quatre euros amb tres cèntims, amb el 18% d’IVA inclòs
(35.394,03 €)

7.- MEMÒRIA VALORADA PER AL REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER SAGUNT, A
PALAFRUGELL (Exp. 38/11).- Aprovació.-
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Vista la memòria valorada per al repàs asfàltic del carrer Sagunt, a Palafrugell, redactada a
l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, estudi bàsic
de seguretat i salut, annexos, plec de condicions, pressupost i plànol, amb un pressupost
d’execució per contracte de quaranta-tres mil cinc-cents trenta-quatre euros amb quarantaun cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (43.534,41 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar aquesta memòria valorada per al repàs asfàltic del carrer Sagunt, a Palafrugell,
redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria,
estudi bàsic de seguretat i salut, annexos, plec de condicions, pressupost i plànol, amb un
pressupost d’execució per contracte de quaranta-tres mil cinc-cents trenta-quatre euros amb
quaranta-un cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (43.534,41 €).

8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
PER LA FESTA DE CAP D’ANY A PALAFRUGELL.- Adjudicació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

9.- CONTRACTE, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL
SERVEI DE SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI DE
DEPENDÈNCIA.- Aprovació dels plecs i inici del procediment.Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, del servei de suport als serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de
Palafrugell per a la implantació de la Llei de Dependència.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquest servei és de 32.100 €, IVA inclòs, a la
baixa, pel període de 15 de desembre 2011, al 14 de desembre de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar els plecs i l’inici del procediment negociat sense publicitat per a la
contractació del servei de suport als serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de
Palafrugell per a la implantació de la Llei de Dependència.
Segon.- Serà requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament hi hagi crèdit
suficient i adequat a la partida pressupostària, per l’import de licitació.
Tercer.- Convidar a tres empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins el
dia 13 de desembre de 2011, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
-

SUARA SERVEIS SCCL (NIF F-17 444 228) a la carretera Castellfollit i Oix,
km. 1,5 - 17855 MONTAGUT i OIX
VANESSA FERNÁNDEZ RUIZ al carrer Ripollès, 16 Urb. Mas Ambrós – 17251
CALONGE
BAIX EMPORDÀ ASSISTÈNCIA A DOMICILI (BEAD) (CIF F-17719485) c. Lluna,
47 – 17200 PALAFRUGELL.

10.- FIANCES.- Devolució.-
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1) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres incloses a la memòria valorada Ref. 54-08, per les obres
d’adequació del dipòsit número 4 de l’arxiu de gestió de Can Genís, per a buc d’assaig, al c/
Cervantes, 10 de Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local
de 30-1-2009 a CONSTRUCCIONES I PROMOCIONS ANEMCO, SL, NIF B-17284225, amb
domicili al c. Mestre Sagrera, 53 CP-17200 PALAFRUGELL.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 2.591,67.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
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 CONSTRUCCIONES I PROMOCIONS ANEMCO, SL i a
l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2) Es dóna compte de l'expedient de contractació de serveis, pel procediment obert, per a la
retirada, trasllat, immobilització i dipòsit de vehicles de Palafrugell, adjudicat definitivament
per acord de Ple del dia 7-7-2005 a ASSISTÈNCIA COSTA BRAVA SL, amb domicili al
carrer Suro, 2 – 17200 PALAFRUGELL.
Vista la instància presentada per l’adjudicatari, amb data 5-05-2011, número registre
d’entrada 7036, sol·licitant la devolució de la fiança dipositada en el seu dia.
Vist l’informe favorable que ha emès el senyor Interventor de Fons, per no existir cap dret
que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 4.797,16,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
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 ASSISTÈNCIA COSTA BRAVA, SL, i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

3) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres incloses a la memòria valorada Ref. 06-10, per les obres de
repàs asfàltic dels carrers cases noves, lluna i manufactures del suro, a Palafrugell,
adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local de 11-6-2010 a RUBAUTARRES, SAU, NIF B-17018813, amb domicili al c. Av.Girona, 33 CP-17142 VERGES.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- RETORNAR la garantia de 4.495,47.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
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 RUBAU-TARRES, SAU, SL i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

11.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA A
L’AVINGUDA VICENS BOU, CANTONADA AMB TERRA ALTA, 2 DE TAMARIU.Aprovació.Atès que el dia 23 de novembre de 2011, el Tècnic de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada a la
Avinguda Vicens Bou cantonada de Terra Alta, 2 de Tamariu, s’observa que de la parcel·la
surt molta aigua que cau damunt la vorera i el carrer, ocasionant un gran bassal.
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 la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a GEWARE COMERÇ SL, amb NIF número B-62853940, amb adreça de
notificació al carrer Aribau, 161 (08036) BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a canalitzar l’aigua que surt de la seva
finca, de forma que impedeixi que surti directament a la via pública, 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.

12.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER PIO BAROJA – REFERÈNCIA CADASTRAL 3313318EG1431S0001YZ, DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 16 de novembre de 2011, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer Pio
Baroja, referència cadastral número 3313318EG1431S0001YZ, que s’observa que aquesta
finca presenta un estat d’acumulació de residus i runa, ocasionant males condicions
d’higiene, seguretat i ornat públic, 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 la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a PATRIMONIAL EMPORDÀ SEGLE XXI SL, amb NIF número B-17
670241, amb adreça de notificació al carrer Sant Isidre, 42 (17200) PALAFRUGELL, perquè
en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar
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l’acumulació de residus i runa, 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.

13.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CAMÍ DE LA FONT D’EN XECU, 10 DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 24 de novembre de 2011, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al Camí Font
d’en Xecu, 10 de Llafranc, en què fa constar que s’observa que a la parcel·la s’ha procedit a
retallar la tanca vegetal, deixant les restes de poda al costat del contenidors que hi ha situat
al davant de la finca, ocasionant males condicions d’higiene, seguretat i ornat públic,
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 la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per:
Primer.- Requerir al senyor ADORACIÓN PÉREZ ALARCÓN, amb domicili al Camí Font
d’en Xecu, 10 (17211) de Llafranc, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que han deixat de la poda al costat
dels contenidors al Camí Font d’en Xecu, 10, 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.

14.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER TARONGETA, 164-168, DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 25 de novembre de 2011, la Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha realitzat informe on exposa que es varen localitzar aigües residuals a la
canonada de recollida d’aigües de pluja de l’Avinguda de Pompeu Fabra, les quals
desemboquen a la riera de Vilaseca. Efectuades les indagacions pertinents mitjançant una
inspecció amb càmera de TV es localitza el focus de l’abocament, el qual prové de l’edifici
situat al carrer de la Tarongeta, 164-168
Atès que les dues escomeses d’aigües residuals de l’edifici estan erròniament connectades
a la canonada d’aigües pluvials de la xarxa separativa municipal del carrer de la Tarongeta.
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 la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Requerir a CONTRATAS GES S.A, amb NIF número A-08846305, amb adreça de
notificació al carrer Mestre Nicolau, 8, 1è 1ª (08021) BARCELONA, perquè en el termini de
48 hores, des de la recepció d’aquest requeriment, per subsanar el defecte de les dues
connexions de les escomeses de l’edifici amb la xarxa municipal, i en cas contrari, serà
l’Ajuntament qui, subsidiàriament, procedirà a connectar de forma correcta l’escomesa de
l’edifici.
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.

15.- PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.- Aprovació.Atès que el dia 23 de novembre de 2011 el senyor Estèfan Garcia Moreno, Tècnic superior
en prevenció de riscos laborals ha traslladat a l’Àrea de Secretaria el Pla de Prevenció de
riscos laborals, redactat per la societat de Prevenció ASEPEYO per l’any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla de Prevenció de riscos laborals per l’any 2012 que consta a
l’expedient administratiu.
Segon.- Notificar el present acord al Comitè d’empresa, a la Junta de Personal i al Comitè
de Seguretat i Salut.

16.- PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ TÈCNICA. PERÌODE
NOVEMBRE 2011 A DESEMBRE DE 2012.- Aprovació.Atès que el dia 23 de novembre de 2011 el senyor Estèfan Garcia Moreno, Tècnic superior
en prevenció de riscos laborals ha traslladat a l’Àrea de Secretaria la programació general
d’activitats de prevenció tècnica, periode novembre 2011 a desembre 2012, redactat per la
societat de Prevenció ASEPEYO.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la programació general d’activitats de prevenció tècnica, periode novembre
2011 a desembre 2012, que consta a l’expedient administratiu.
Segon.- Notificar el present acord al Comitè d’empresa, a la Junta de Personal i al Comitè
de Seguretat i Salut.

17.- PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ TÈCNICA PER
ANUALITATS. PERÍODE OCTUBRE 2011 – SETEMBRE 2015.- Aprovació.Atès que el dia 23 de novembre de 2011 el senyor Estèfan Garcia Moreno, Tècnic superior
en prevenció de riscos laborals ha traslladat a l’Àrea de Secretaria la programació general
d’activitats de prevenció tècnica per anualitats, període octubre 2011 a setembre 2015,
redactat per la societat de Prevenció ASEPEYO.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la programació general d’activitats de prevenció tècnica per anualitats,
període octubre 2011 a setembre 2015, que consta a l’expedient administratiu.
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Segon.- Notificar el present acord al Comitè d’empresa, a la Junta de Personal i al Comitè
de Seguretat i Salut.

18.- CONTRACTE ADMINISTRATIU PEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DE LA
INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT DEL JUTJAT DE PAU.- Adjudicació.Atès que a les dependències del Jutjat de Pau situat al carrer Joan Fuster, 38 de Palafrugell,
hi ha instal·lat un equip d’aire condicionat el qual no disposa de cap servei de manteniment
preventiu i correctiu.
Atès que es fa necessària la contractació d’aquest servei, s’ha demanat oferta a l’empresa
instal·ladora BAGUÉ-PÈLACH, SL, per portar a terme els treballs necessaris.
Vist que l’oferta presentada per BAGUÉ-PÈLACH, SL ascendeix a 1.118,64 euros anuals
impostos inclosos.
Vist que aquests preus són coherents amb els preus de mercat i per tant, es pot procedir a
la seva contractació.
Atès que de conformitat amb el pressupost presentat, la tramitació de l’expedient pot fer-se a
través de contracte administratiu de serveis de manteniment.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre
de contractes del sector públic.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a l’empresa BAGUÉ-PÈLACH, SL NIF número B17569799 representada
pel senyor Miguel Bagué Ballestero, el contracte administratiu de manteniment preventiu de
la instal·lació de l’aire condicionat del Jutjat de Pau, pel preu i condicions que tot seguit es
ressenyen:
a) El cost total anual del manteniment de la instal·lació esmentada ascendeix a un total de
1.118,64 euros impostos inclosos a càrrec de la partida 11.920.21200 “conservació
dependències municipals”.
b) Clàusula de revisió de preus: s’aplicarà el 85% de l’IPC publicat per l’INE a partir del
segon any de contracte.
c) La durada del contracte s’estableix pel període de quatre anys prorrogable any a any fins
a un màxim de sis a partir de la data de la signatura del contracte.
d) El contracte de manteniment inclou, segons el vigent RITE en la seva instrucció ITE-3 les
següents operacions:
 Neteja de les unitats evaporadores (2 cops l’any).
 Neteja de les unitats condensadores (2 cops l’any).
 Comprovacions de l’estanquitat i nivells de refrigerant i oli en els equips frigorífics (2
cops l’any).
 Revisió i neteja de filtres (2 cops l’any)
 Canvi d’estacionalitat
Segon.- Facultar al 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.
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Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa BAGUÉ-PÈLACH, SL amb domicili al carrer
Roger de Llúria, 15-17 de 17250 – Platja d’Aro.

19.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA. AMPLIACIÓ LOT NÚMERO 3,
DEPENDÈNCIA NÚMERO 7 CEIP PI VERD.- Aprovació.Vist que l’1 de setembre d’enguany es va procedir a la recepció parcial de les obres de
construcció del CEIP Pi Verd situat al carrer de la Tarongeta per impartir l’ensenyament de
cicle infantil, és necessari contractar la neteja de l’espai a l’adjudicatari del servei de neteja
de les dependències municipals, Eulen, atès que al PCT només hi figura la neteja del centre
de barracons prefabricats ubicat al carrer d’Alfons XII on s’imparteixen els cursos de cicle
inicial i mitjà i el servei de menjador escolar.
Vista la proposta presentada per l’empresa Grup Eulen, SA que consisteix en la modificació
de la dedicació actual als barracons, d’acord amb el següent detall:
DEPENDÈNCIA
7. Barracons CEIP Pi Verd
7.1. Nou CEIP Pi verd

HORES CONTRACTADES
PROPOSTA
37,5 h/setmana
22,5 h/setmana
0 h/setmana
30 h/setmana

Vista l’oferta econòmica resultant presentada per Grup Eulen, SA:
CATEGORIA
Netejadora
Especialista (vidres)

H. SETMANA
15

TOTAL IVA INCLÒS

H. MES
64,50
6,66

IMPORT
13,25
13,25

TOTAL
854,63
88,25
-----------942,88

Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Redistribuir la dedicació dels treballs de neteja del Ceip Pi Verd (barracons) en total
37,5 hores, de forma que aquesta passarà a ser de 22,5 hores setmanals i les 15 hores
restants s’imputaran a la nova escola.
Segon.- Contractar l’ampliació del servei de neteja de les noves dependències del CEIP Pi
Verd a raó de 15 hores setmanals de netejadora i 20 hores trimestrals d’especialista per a la
neteja dels vidres.
Tercer.- El servei s’iniciarà el dia 1 de desembre de 2011 i es mantindrà fins que tota
l’escola s’instal·li al nou espai.
Quart.- Les condicions tècniques particulars seran les que marquen les fitxes de treball
adjuntes.
Cinquè.- El cost de l’ampliació del servei de neteja s’incorporarà a la factura mensual única i
concretament a la partida núm. 33.321.22710 “neteja Ceip Pi Verd”, amb un import total de
2.900,84 euros IVA inclòs.
Sisè.- Donar trasllat del present acord a l’Àrea d’Intervenció, al CEIP Pi Verd i a l’empresa
Grup Eulen SA amb domicili al carrer Santa Eugènia, 74 de Girona.
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20.- AMPLIACIÓ TERMINI EMMAGATZEMATGE OLIS RESIDUALS A L’EMPRESA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA I FCC MEDIO AMBIENTE SA
“UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL”.- Aprovació.Vist l’escrit presentat per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A. Y FCC MEDIO AMBIENTE S.A., “UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL”, en data de 3
de novembre de 2011 en el qual sol·liciten l’ampliació per l’emmagatzematge dels olis
residuals, sepiolita, filtres d’oli, esprais i draps impregnats d’oli.
Atès que des de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambientals de les activitats, l’Ajuntament que atorga la llicència ambiental
corresponent és l’òrgan competent per autoritzar de forma integrada, l’emmagatzematge de
residus especials en el lloc de producció per períodes superiors a ais mesos, i a recollir
expressament a la llicència la determinació de les mesures relatives a aquest
emmagatzematge prèviament a la gestió dels residus generats.
Atès l’informe de l’Àrea de Medi Ambient.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’ampliació a dotze mesos el termini d’emmagatzematge dels olis residuals
a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. Y FCC MEDIO
AMBIENTE S.A., “UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL” (C.I.F. G-61581302). La validesa de
l’autorització és de 5 anys.
Segon.- L’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. Y FCC
MEDIO AMBIENTE S.A., “UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL” haurà de complir les
següents condicions:
-

Es disposarà d’una cubeta de retenció per a olis usats amb capacitat suficients per
cobrir vessaments del volum del dipòsit (1000 litres), o en el cas que l’oli
s’emmagatzemi en diferents dipòsits, el volum del dipòsit més gran.

Tercer.- Notificar el present acord a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
S.A. Y FCC MEDIO AMBIENTE S.A., “UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL” (C/Veneçuela,
76, 3ª planta – 08019 Barcelona) i a les àrees municipals d’Activitats i Medi Ambient.

21.- CRITERIS LINGÜÍSTICS I REDACCIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.Aprovació.Amb l'objectiu de regular i unificar l'elaboració de la documentació institucional i de fixar-hi el
model de llenguatge administratiu, especialment pel que fa a l'estil i a la unificació dels
criteris lingüístics i de les convencions que li són pròpies.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar els criteris lingüístics i les plantilles dels documents referent a les propostes d’acord
de la Junta de Govern Local i les resolucions de l’alcaldia.

22.- TREBALL VOLUNTARI DE MARIA AGUSTÍ PASCUAL A L’ARXIU MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.-
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Atès que Maria Agustí Pascual proposa treballar com a col·laboradora a l’Arxiu Municipal de
Palafrugell.
Atès l’informe de M. Concepció Saurí, arxivera municipal, en el qual es considera la idoneïtat
de Maria Agustí Pascual i l’interès del treball, el qual no afecta la gestió diària del servei.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Acceptar la proposta de Maria Agustí Pascual de treballar com a col·laboradora a l’Arxiu
Municipal de Palafrugell i fer constar l’agraïment per aquesta col·laboració voluntària.

23.- AGRAÏMENT A JOAN VILARDELL CAIXÀS PER LA SEVA COL·LABORACIÓ EN
L’ELABORACIÓ I DIFUSIÓ DEL NOMENCLÀTOR LOCAL.- Aprovació.Atès que Joan Vilardell Caixàs, mestre jubilat i col·laborador de l’Arxiu Municipal, treballa
des de fa set anys en el Nomenclàtor de carrers de Palafrugell i ha elaborat 666 fitxes amb
la descripció del nom, la data de denominació i les variacions al llarg del temps, les quals es
poden consultar al web municipal.
Atès que el nomenclàtor és una eina d’informació als ciutadans, de treball i de consulta per
l’administració i els investigadors, i una aproximació a la història de la vila.
Atès que es deu també a Joan Vilardell la difusió del nomenclàtor en articles al butlletí
municipal Can Bech, programes a Ràdio Palafrugell i edicions locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Agrair a Joan Vilardell Caixàs el treball que realitza, de manera desinteressada, en
l’elaboració i difusió del nomenclàtor local.

24.- AUTORITZACIONS REPRODUCCIÓ REVISTA DE GIRONA.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

25.- INSTAL·LACIÓ TANCAMENT AUTOMÀTIC IL.LUMINACIÓ ASCENSOR TMP.Aprovació.Atesos els diferents avantatges que ofereix la instal·lació d’un dispositiu de tancament
automàtic d’il·luminació a la cabina de l’ascensor del TMP.
Vist el pressupost presentat per l’empresa ZARDOYA OTIS, S.A., amb NIF A-28011153 i
domicili al c. Orient, 37-39 17006 de Girona, girona@otis.com.
Oferta TN575105OC

Import dels treballs i material

283,04 + 18% IVA
333,99 €uros

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa ZARDOYA OTIS, S.A. amb NIF A28011153 i domicili al c. Orient, 37-39 17006 de Girona, per a la instal·lació dun dispositiu de
tancament automàtic de l’ascensor del TMP, per valor de 333,99 euros (IVA inclòs).
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Segon.- Aplicar aquesta despesa a la partida 46.335.62700 Equipaments TMP.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa ZARDOYA OTIS, S.A.

26.- CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I EL FÚTBOL CLUB PALAFRUGELL PER A LA GESTIÓ DEL BAR DE
LA FESTA DE CAP D’ANY 2011.- Aprovació.Atès que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell organitza la Festa de Cap d’Any
2011.
Atès que el Futbol Club Palafrugell ha elaborat una proposta per a la gestió del bar de la
Festa de Cap d’Any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis per a la gestió del bar de la
Festa de Cap d’Any 2011 al Futbol Club Palafrugell.
Segon.- El Futbol Club Palafrugell haura de fer efectiu el pagament de 2.300 € a la Caixa
Municipal, en el transcurs de la setmana posterior a l’aprovació d’aquest contracte, que es
desglossen de la manera següent:
 300 €, en concepte de fiança.
 2.000 €, en concepte de pagament del cànon municipal.
Tercer.- L’import en concepte de cànon haurà de repercutir a la partida 61.337.22611.
Quart.- Traslladar l’acord d’aquest contracte de prestació de serveis a l’Àrea de Tresoreria,
a l’Institut Municipal d’Esports i a la Policia Local.
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

27.- CONTRACTE MENOR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT
DURANT LA FESTA DE CAP D’ANY 2011.- Aprovació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat a l’empresa PHOENIX Vigilancia y
Seguridad, SA pressupost pel serveis de seguretat durant la Festa de Cap d’Any 2011 (nit
de l’1 de gener de 2012).
Atès que l’esmentada oferta consisteix en un servei de vigilància i de protecció a la
instal·lació habilitada en la pista del Pavelló Poliesportiu, la nit de Cap d’Any (nit del 31 de
desembre de 2011 a l’1 de gener de 2012).
Atès el que disposa l’article 122 de la Llei 30/2007 de contractes de les administracions
públiques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad, SA, amb NIF A-63321228,
representada pel senyor Julio Álvarez Pérez, amb domicili social al carrer dels impressors

Junta de Govern Local d’1 de desembre de 2011

14

Ajuntament de Palafrugell

Oliva núm. 2, baixos – 17005 GIRONA, el contracte administratiu per dur a terme el servei
de vigilància i de protecció, durant la Festa de Cap d’Any, a les instal·lacions habilitades en
la pista del Pavelló Poliesportiu de Palafrugell, que inclou disposar de personal vigilant
durant la nit del dia 1 de gener de 2012. La prestació i l’horari d’aquest servei és el què
seguidament es detalla:


Dia 1 de gener de 2012: de les 00.30 hores a les 07.00 hores (7 vigilants de seguretat
sense arma) = 45,5 hores (x 50 €/h) = 2.275 € + 18% d’IVA = 2.684,50 €.
Aquest servei s’adjudica pel preu total de dos mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb
cinquanta cèntims (2.684,50 €), IVA inclòs.
Segon.- Així mateix, per tal de reforçar preventivament les actuacions de seguretat, el cap
de la Policia Local i el representant de l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad, SA, dos
dies abans de l’acte, hauran de reunir-se per a la coordinació i el bon funcionament del
servei de vigilància, protecció i control durant el dia de la Festa de Cap d’Any de Palafrugell.
A més, a l’inici del servei caldrà posar-se en contacte amb el responsable de l’operatiu
policial per rebre les instruccions oportunes.
Tercer.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 61.337.22611.
Cinquè.- Traslladar l’acord d’aquest contracte a la Policia Local.
Sise.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, per realitzar les actuacions pertinents per a
l’efectivitat d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.

28.- PREVISIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES FESTA DE CAP D’ANY I BENVINGUDA
DEL PRIMER SOL DE L’ANY, DE L’ÀREA DE JOVENTUT.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

29.- INFRAESTRUCTURES I ACTUACIONS FESTA DE CAP D’ANY 2011 I PUJADA AL
FAR DE SANT SEBASTIÀ.- Aprovació.Atès que el proper dia 1 de gener de 2012 se celebrarà la Festa de Cap d’Any de Palafrugell
al Pavelló Poliesportiu i la pujada al Far de Sant Sebastià per veure el primer sol de l’any,
organitzat per l’Àrea de Joventut
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la contractació de les infraestructures i actuacions que es detallen a
continuació:
Emili Bosch Ripoll
en concepte de lloguer i muntatge d’escenari,
rampa, baranes, faldó i 25 ml de tanca antiempentes
2.029,60 €, IVA inclòs
GAM ENERGÍA ALQUILER DE MAQUINARIA, SLU
NIF B-84422971
en concepte de lloguer de 2 grups electrògens
(40 KW i 70 KW)
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els dies 31 de desembre i 1 de gener
988,93 €, IVA inclòs
Autocars Celymar, SL
CIF B-607566999
en concepte de 2 autobusos trajecte
Palafrugell-far Sant Sant Sebastià-Palafrugell
324,00 €, IVA inclòs
Creu Roja Palafrugell
NIF Q-2866001G
per a la cobertura amb ambulància de la Festa de Cap
d’Any i la pujada al Far de Sant Sebastià
390,00 €, exempt d’IVA
Serralleria Bataller, SL
NIF B-17381906
fer suports, barres i col·locació per al guarda-robes
al pavelló polesportiu
625,40 €, IVA inclòs
Impremta Palafrugell, SL
NIF B17048182
postals i diplomes Benvinguda al primer sol de l’any
330,40 €, IVA inclòs
Núria Sabeña Serra
per a la realització del servei d’imatges
de la Festa de Cap d’Any
236,00 €, a descomptar el 15 d’IRPF
SGAE
Reserva en previsió drets d’autor
Festa de Cap d’Any + sardanes al Far
de Sant Sebastià
Total

500,00 €, IVA inclòs
_______

____5.424,33 €, IVA inclòs

Segon.- La present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22611.
Tercer.- Els pagaments de les actuacions s’hauran d’efectuar per transferència bancària, el
dia 2 de gener de 2012.
Quart.- Aprovar en motiu de la Festa de Cap d’Any, a la pista del Pavelló Poliesportiu, un
horari màxim de tancament del recinte a les 07.00 h.
Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

30.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I ELS AJUNTAMENTS DE PALAMÓS I DE
PALAFRUGELL PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE QAULIFICACIÓ
PROFESSIONAL INICIAL, MODALITAT “PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL” (PTT) 2011
– 2012.- Aprovació.-
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Atès que els Plans de Transició al Treball són programes de qualificació professional inicial
que es proposen oferir orientació i formació al col·lectiu de joves que no han obtingut la
titulació de l’ensenyament obligatori per tal d’afavorir la incorporació al món del treball
d’aquests joves o bé, si s’escau, la seva continuïtat formativa.
Atès que a les ciutats de Palamós i Palafrugell la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu
de joves desescolaritzats i en situació d'atur que han finalitzat l'ensenyament obligatori
sense haver obtingut una titulació que els permeti continuar en el sistema educatiu i sense
haver adquirit una preparació professional suficient per a accedir al món del treball.
Donat que aquest col·lectiu, ateses les seves característiques, requereix d’una acció
específica d'orientació i formació que els faciliti la seva incorporació a la vida activa.
Atès que per aquest motiu les parts implicades han acordat la realització d'un programa de
qualificació professional inicial (PQPI) en la modalitat “pla de transició al treball” (PTT) amb
l'objectiu d'afavorir la inserció professional d'aquests joves i/o, si s'escau, la seva reinserció
en el sistema educatiu, per tal de millorar les seves possibilitats d'ocupació en un futur,
d'acord amb els objectius dels programes de garantia social que preveu l’ordenació del
sistema educatiu.
Donat que aquest programa forma part de l’oferta de programes de qualificació professional
inicial (PQPI) que el Departament d’Ensenyament ha autoritzat segons Resolució
ENS/2373/2011, de 4 d’octubre (DOGC núm. 5985 de 17 d’octubre de 2011)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i els ajuntaments de de Palamós i de Palafrugell per a la realització de dos
programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), modalitat “Pla de Transició al Treball”
(PTT), a Palamós el programa d’Auxiliar d’Oficina, comerç i atenció al públic i a Palafrugell,
el programa d’Auxiliar de cuina i serveis de restauració per al curs 2011-2012.

31.- REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL.LEGALS A L’HABITATGE SITUAT AL CARRER PRIMAVERA NÚM. 23, A CALELLA
DE PALAFRUGELL, REALITZADES PEL SENYOR LLUIS PRATS ROCAS.- Aprovació.VIST l'expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa d'obres sense llicència i contra
planejament.
ATÈS que per Resolució de l’Alcaldia número 2435/10, de data 14 d’octubre de 2010, es va
requerir al senyor Lluís Prats Rocas perquè en el termini de dos mesos des de la recepció
del requeriment, s’ajustés a la legalitat demanant, si procedia, la llicència corresponent en
relació a les obres realitzades al carrer Primavera número 23, a Calella de Palafrugell,
consistents en la construcció d’un volum en zona de reculada a veïns, sens perjudici de què
en cas de no ser legalitzables o no ser-li concedida, l’Ajuntament disposés l’enderroc de tot
allò que no s’ajustés a la legalitat a les seves expenses.
ATÈS que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat a l’interessat en data 19 d’abril de
2011.
ATÈS que en data 22 de novembre de 2010 i número de registre d’entrada 17477, el senyor
Lluís Prats Rocas, va presentar recurs de reposició contra la Resolució de l’Alcaldia número
2435/10 de data 14 d’octubre de 2010, manifestant, en síntesi, la nul·litat de la resolució
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recorreguda atès que la mateixa infringia el procediment, ja que no va acordar incoar cap
expedient de restauració de la legalitat, es va produir caducitat en el seu tràmit i que les
obres realitzades tenien una antiguitat superior a sis anys, per la qual cosa les mateixes
estarien prescrites.
ATÈS que per Resolució de l’Alcaldia número 905/11 de data12 d’abril de 2011 es va
desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Lluís Prats Rocas en tots els seus
extrems i, en conseqüència, es va ratificar la Resolució recorreguda.
ATÈS que mitjançant escrit amb data de sortida 24 d’agost de 2011 i número de registre de
sortida 10507/11, es va concedir tràmit d’audiència al senyor Lluís Prats Rocas, notificat en
data 29 d’agost de 2011.
ATÈS que les obres realitzades consisteixen en la construcció d’un volum,
d’aproximadament 3 m2, en zona de reculada a veïns, a l’habitatge situat al carrer
Primavera número 23, de Calella de Palafrugell, sense disposar del corresponent títol
habilitant.
ATÈS que les obres realitzades apareixen compreses als articles 187 i 205 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, i que per tant estan subjectes a prèvia llicència, i atès que l'article
206 de l’indicat Decret Legislatiu, disposa que l'ajuntament acordarà l'enderrocament de les
obres a càrrec de la persona interessada i procedirà a impedir definitivament els usos a que
estaven destinades.
ATÈS l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de Govern per Junta
de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb efectes 1 de gener de
2004.
ATÈS que la competència per disposar l'enderroc correspon a la Junta de Govern Local,
d'acord amb l’apartat primer, lletra q), de la Resolució de l’Alcaldia número 1872/11, de data
3 d’agost de 2011, sobre Delegació d’Atribucions a la Junta de Govern Local, i també
d’acord amb el que disposa l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS el que estableixen els articles esmentats, i els articles 95 i 96 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, 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 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya, i l’article 254 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
ATÈS que l’article 277.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'urbanisme, disposa que s'imposarà multa coercitiva de fins a 1.000 €, quan es
tracta del primer incompliment de l'ordre d'execució; de fins a 2.000 euros quan es tracta del
segon incompliment de l’ordre d’execució; i de fins a 3.000 euros quan es tracta del tercer
incompliment o successius.
ATÈS el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Disposar l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència
municipal i contra planejament, a l’habitatge situat al carrer Primavera número 23, a Calella
de Palafrugell, pel senyor LLUÍS PRATS ROCAS consistents en la construcció d’un volum
en zona de reculada a veïns, d’aproximadament 3 m2.
Segon.- Concedir al senyor LLUÍS PRATS ROCAS el termini de dos mesos des de la
recepció d’aquest acord perquè porti a terme les esmentades obres d’enderroc, fent-li
l’advertiment que en cas contrari, s’imposarà multa coercitiva en els termes de l’article 225
de la Llei, reiterant-se aquesta per nous terminis fins aconseguir l’acompliment de l’ordre
d’enderroc i, tot això, sens perjudici que un cop transcorregut aquest termini sense que ho
hagi portat a terme, ho pugui executar l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a
les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal.

32.- NOVES LIQUIDACIONS ALTES IBI.- Aprovació.Vistos els acords corresponents a noves altes per obra nova i segregacions de l’Impost
sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut per part del
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel Cadastre de
Girona, compensant els imports pagats.
Atès que alguns rebuts resten pendents a la Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents que es relacionen:
ANY/REBUT
435322/10
503551/11
438245/10
506535/11

TITULAR
DOLZ PEREZ JAVIER
DOLZ PEREZ JAVIER
GARCIA ROLDAN VICENTE
GARCIA ROLDAN VICENTE
TOTAL

IMPORT
312,56
369,28
334,83
338,84
1.355,51 €

Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana que s’adjunten a l’expedient per un import total a ingressar de
34.673,64 euros (llistats annex).
Tercer.- Comunicar el present acord a la Recaptació Municipal, Tresoreria i Intervenció als
efectes oportuns.

33.- DEVOLUCIONS ALTES IBI.- Aprovació.Vistos els acords corresponents, altes per obra nova i segregacions de l’Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut per part del Centre de
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel Centre de
Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’han pagat rebuts abans de que el Cadastre aprovés les noves valoracions, per la
qual cosa és procedent la devolució dels imports.
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Vist l’article 73.1 de la Llei 58-2003, de 17 de desembre General Tributaria, el qual diu
textualment:
“Compensació d’ofici.1.L’Administració tributaria compensarà d’ofici els deutes tributaris que
es trobin en període executiu.Així mateix, es compensarà d’ofici durant el període voluntari
les quantitats a ingressat i a retornar que resultin d’un mateix procediment de comprovació
limitada o inspecció o de la pràctica d’una nova liquidació per haver-se anul·lat una d’anterior
d’acord amb l’apartat 5 de l’article 26 de la mateixa Llei.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts retornant els imports pagats erròniament
per un import global de 6.119,33 euros .
Segon.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal corresponents als
titulars que es relacionen amb els imports a retornar aprovats en el punt anterior:
Nom Devolucions
ingressos
punt primer

ASENCIO GARICA JUAN
ANTONIO
CRUZ
ESTEVEZ
FRANCISCO JAVIER
DOLZ PEREZ JAVIER
ESTEPA
ROSA
FRANCISCO
FRANCO GRANDE JULIAN
GARCIA GIMENEZ DAVID
GARCIA ROLDAN VICENTE
JUANOLA GIRALT JOAN
PONT PONSATI JOAN
SERRANO
ARIZA
SALVADOR
TORRES GRANDE JOSEFA

7,29 €
11,84 €
6,34 €
9,12 €
6,31 €
5,18 €
5,78 €
11,84 €
37,64 €
2,44 €
60,82 €

Concepte
Deutes
pendents
Recapt. a
1/12/2011

Import
a
retornar
desprès de
compensar

65,49 € IBI 2011

58,20 €

524,86 € IVTM 2008 A 2010
524,11 € IVTM 2011,
COSTES
65,49 € IBI 2011

Import
pendent
desprès de
compensar

IBI

513,02 €
2011,

IBI 2011
IVTM 2011
IBI 2010-2011 I COSTES
IBI 2011
ESCOMBRARIES
I
VIA
PUBLICA 2011
1.097,16 € IVTM 2008 A 2011 IBI2009 A
2011 IIVT 2009
26,46 € GUAL 2011

517,77 €
56,37 €

65,49 €
80,14 €
127,66 €
52,95 €
880,76 €

59,18 €
74,96 €
121,88 €
41,11 €
843,12 €
1.094,72 €
34,36 €

Tercer.- Comunicar el present acord als interessats, a la Recaptació Municipal, Tresoreria i
Intervenció als efectes oportuns.

34.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17217 de data 22 de novembre de 2011
presentada pel senyor RICARDO SORIANO MANRUBIA com a representant de
HOSTALILLO, SA, sol·licitant la revisió de la liquidació de la Taxa per Ocupació de la via
pública per taules i cadires corresponent a l’any 2011 aprovada per acord de la Junta de
Govern Local de data 6 de maig de 2011 en el sentit de que es consideri la l’ocupació com
anual.
Vist l’acord de Junta de govern Local de data 6 de maig de 2011 pel qual s’aprova la
liquidació pel període de temporada i 15 dies més per import de 6.734,84 euros.
Vist que en data 29 de juliol de 2011, es va pagar el rebut núm. 496.486 en concepte d’OVP
a nom d’HOSTALILLO, SA, per un import de 6.734,84 Euros.
Atès que es considera procedent estimar la petició presentada sense que això suposi
modificar el Pla d’usos de la zona marítim- terrestre.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per un import de 6.734,84 Euros
a nom d’HOSTALILLO, SA amb NIF A08097669, en concepte d’OVP corresponent a l’any
2011, previ retorn de l’original del rebut núm. 496.486.
Segon.- Aprovar una nova liquidació segon el detall següent:
CONCEPTE
Taxa OVP

CATEG.
Especial

TEMP.
Anual

CONCEPTE
Taxa recollida escombraries

TIPUS
Taules i Cadires
TEMP.
Anual.

SUPERF.

TARIFA

TOTAL

70 m2
44,80 E
3.136 €
MÒDUL
SUPERF.
COEF (5)
TOTAL
29,24 €
70
14
409,36 €
TOTAL LIQUIDACIÓ.............:
3.545,36 €

Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb la liquidació del punt
segon, restant un total a retornar de 3.189,48 Euros,segons el detall següent:
REBUT
496.486

CONCEPTE
OVP 11

IMPORT PAGAT

IMPORT NOVA LIQUIDACIÓ

6.734,84

3.545,36 €

TOTAL
RETORNAR
3.189,48 €

A

Quart.- Informar a l’interessat que haurà de donar compliment al Pla d’usos de la zona
marítim- terrestre aprovat .
Cinquè.- Notificar el present acord a la interessada.

2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 17.402 de data 25 de novembre de
2011, presentada per la senyora NAJUA LAGMICH EL GHERIF, sol.licitant l’aplicació de la
quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques, corresponent
a l’immoble situat a la Plaça Mestre Joan Planes, número 9-2n-2a.
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 superfície 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
138,00 €.
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 12
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.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
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Atès que es comprova que la senyora Najua Lagmich El Gherif manté un deute pendent
amb la recaptació municipal.
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:
Objecte Tributari
Pl. Mestre Joan Planas, 9-2n-2a

Núm.
Pòlissa
4471149

Titular

Import

Najua Lagmich El Gherif

41,40€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Najua Lagmich El
Gherif en concepte de Taxa per recollida d’escombraries per import de 41,40.- euros.
Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior (número rebut 525868/3)
amb el deute que manté la senyora Najua Lagmich El Gherif amb la recaptació muncipal.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

3) 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 immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
2. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les següents
tarifes:
d) Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
138,00 €.
e) Quotes reduïdes
f) 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 12
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:
Núm. Núm. pòlissa
Registre
17.372
4465926
17.440
4030014316
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17.237

4458152

FERRER CUENCA JORDI

41,40€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 41,40.-€ ,els quals seran ingressats en els comptes corrents
de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

4) Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel.lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars:
NOM
B63674188

OUALI EL MAHMOUD
WEBER APLICACIONES GLOBALES S.L.

IMPORT A RETORNAR
84,06€
369,14€

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en els comptes bancaris
de les persones interessades.
Tercer.- Notificar l’ esmentat acord a les persones interessades i als departaments
d’intervenció i recaptació.

5) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17260 de data 23 de novembre de 2011,
presentada pel senyor JUAN RUIZ ZAMORA en representació de TESTIGOS CRISTIANOS
DE JEHOVA, en la que sol·licita la revisió de la liquidació núm. 496.439 en concepte de
cànon dret de superfície finca municipal corresponent a l’any 2011, al·legant que durant
l’exercici en curs existia una línea elèctrica la qual no és va soterrar fins a mitjans del mes de
juny de 2011 impedint l’aprofitament de la finca.
Atès que la data de recepció de les obres per tal de soterrar la línea elèctrica en qüestió va
ser vers el dia 23 de juny de 2011, vista l’adjudicació d’aquesta entre d’altres obres
executades per l’empresa SERVEI INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES EMPORDÀ, SL
(SEITEC).
Atès que es comprova procedent prorratejar la liquidació en funció dels dies que
efectivament s’ha pogut aprofitar el dret de superfície constituït.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 496.439, en concepte de cànon dret de superfície
exercici 2011.
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Segon.- Aprovar una liquidació corresponent a l’exercici 2011, segons el detall següent, la
qual no s’haurà de fer efectiva fins la notificació expressa de la liquidació:
ANY
2011

CONCEPTE
Cànon dret de superfície 191 dies x 5,48 Euros dia.

IMPORT
1.046,68 Euros

6) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17012 de data 17 de novembre de 2011,
presentada per la senyora CRISTINA FERNANDEZ LOZANO, sol·licitant l’anul·lació del
rebut 151.309 en concepte de Taxa de la llar d’infants Tomany, acompanyant l’estat de
despeses i ingressos.
Vist l’informe emès pel recaptador municipal en data 22 de novembre de 2011 que diu el
següent:” La instància es presenta en resposta al requeriment de béns enviat a la
interessada en compliment del que disposa l'article núm. 162 de la Llei 58/2003, General
Tributària, per tal de valorar els béns o drets embargables. Contra aquest acord de tràmit no
cap recurs però es poden admetre al·legacions.
L'article núm. 75 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “Els deutes
tributaris només es poden condonar en virtut de llei, en la quantia i amb els requisits que s’hi
determinin.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades al requeriment de manifestació de béns.
Segon.- Informat als interessats que continuarà el procediment de constrenyiment.
Tercer.- Informar a la interessada que per tal de liquidar el deute pot sol·licitar un
fraccionament a la tresoreria municipal.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 17130 presentada en data 18 de
novembre de 2011 pel senyor YOUSFI ABDESLAM, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb
referència cadastral 3004126EG1430S0013MD, al·legant que ara sí que reuneix els requisits
per obtenir-la perquè ja no té deutes en fase executiva al servei de recaptació.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
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fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2011 on és desestima la
concessió d’aquesta bonificació perquè hi havia pendent de pagament en fase executiva
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de l’any 2011 (rebut núm. 481130).
Atès que es comprova que aquest rebut va ser pagat pel senyor Yousfi en dos
fraccionaments, un el 7/9/2011 i l’altre el 17/11/2011, ambdós fora de termini del període de
voluntària del pagament de l’IBI.
Atès que a la vista de les consideracions anteriors es conclou que en relació als requisits per
tal de gaudir de la bonificació s’han complert fora del termini màxim permès per sol·licitar
l’atorgament de la subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 17.497 de data 28 de novembre del
2011, presentada per la senyora A C R en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-9277-BF, 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
transportar-les.
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 vehicle matrícula GI-9277-BF, reuneix els
requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula GI-9277-BF a nom de la senyora A C R amb efectes de l’any 2012 i
següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments de tresoreria i intervenció.

9) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 16858 de data 15 de novembre de 2011,
presentada pel senyor MOHAMED EL KRICHI, contra la provisió de constrenyiment dictada
en data 28 d’octubre de 2011, corresponent a la sanció 496149, per infracció de la normativa
de la biblioteca.
Vist l’informe emès pel recaptador municipal en data 22 de novembre de 2011 que diu el
següent:” La liquidació de la sanció va ser notificada per Edictes (Butlletí Oficial de la
Província de 20/07/2011), al no rebre la notificació (absent 02/06/2011, 11:00 hores; i absent
03/06/2011, 13:25 hores).
La provisió de constrenyiment s’ha notificat en data 10/11/2011. El recurs demana deixar
sense efecte la sanció. Demanada informació a la biblioteca, ens indiquen que el material
reclamat està donat de baixa i que la multa ja no era només pel material que devia sinó
perquè el tornava cap a dos anys tard.
L'article núm. 167 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “3.
Contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els motius d’oposició següents:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b) Sol•licitud
d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de
suspensió del procediment de recaptació. c) Falta de notificació de la liquidació. d) Anul·lació
de la liquidació. e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que
impedeixi la identificació del deutor o del deute constret.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la suspensió, continuant amb el
procediment de constrenyiment.
Segon.- Informat a l’interessat que contra la desestimació del recurs de reposició no es
podrà interposar el mateix recurs.

10) Vist l’informe emes pel tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals referent a les boies
instal·lades durant l’estiu 2012 a les platges dels nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu.
Atès que de l’informe es desprèn que tres concessionaris han excedit el nombre de boies
instal·lades en relació a les autoritzades per acord de la Junta de Govern de 23 de
desembre de 2008 per les temporades 2009 a 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar les liquidacions en concepte de Cànon per instal·lació de boies de fondeig d’acord
amb el següent detall:
Titular
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G17096298
G17096298

LOPEZ*QUESADA,RAMON

platja canadell

13

758,92

CLUB VELA CALELLA DE PALAFRUGELL

platja port bo i calau

48

2.802,17

CLUB VELA CALELLA DE PALAFRUGELL

platja Sant Roc

36

2.101,62

CRAIG,CLARK MALCOM

platja Tamariu

26

1.806,14

Total

7.468,85

11) Vist l’acord de la junta de govern local de data 6 d’octubre de 2011 que va desestimar la
petició d’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per minusvalidesa
presentada per la senyora SANCHEZ CONTRERAS, PIEDAD atès que no va aportar la
resolució oficial emesa per la Generalitat de Catalunya sinó que va aportar el certificat
d’incapacitat permanent emes per la Seguretat Social.
Atès que amb posterioritat es va emetre consulta legal de la qüestió plantejada, la contesta
de la qual és la següent:
“La contestació a la seva consulta ha de partir del disposat en el propi article 2 del Reial
Decret 1414/2006, de 1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb
discapacitat als efectes de la Llei 51/2003, de 2 desembre, d’Igualtat d’oportunitats, no
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, segons la qual: “(...)
1. Als efectes del disposat en la Llei 51/2003, de 2 desembre, el grau de minusvalidesa igual
al 33% s’acreditarà mitjançant els següents documents:
a. Resolució o certificat expedits per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan
competent de la comunitat autònoma corresponent.
b. Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de
pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
c. Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una
pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
A aquests efectes, en cap cas serà exigible resolució o certificat de l'IMSERSO o òrgan
competent de la comunitat autònoma corresponent per acreditar el grau de minusvalidesa
igual al 33% dels pensionistes a que es fa referència en els paràgrafs a i b de l’article 1.2
d’aquest Reial Decret (.....).
Referent a això els pensionistes als quals es refereix l'article 1.2 és precisament als citats en
la consulta, pel que es conclou dient que efectivament bastaria justificant o resolució Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per
minusvalidesa igual al 33%, sense que sigui exigible la resolució o certificat del IMSERSO o
òrgan competent de la Comunitat autònoma. Corresponent per a acreditar al grau de
minusvalidesa.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per l’exercici 2012 i següents a nom de la senyora SANCHEZ CONTRERAS, Mª PIEDAD,
pel vehicle matrícula 5452-HFL.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la interessada.

12) Vist l’informe emès per l’OAC de data 23 de novembre del 2011, el qual diu textualment:
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“ Per tal que s’aprovi la devolució en concepte d’ingressos indeguts, de la liquidació amb
número de rebut 527785 en concepte de Taxa per Certificacions i Informes per un import de
30€ a nom de la senyora MARIA MAURA AGUIÑAGA BERMUDEZ, sol.licitant la baixa del
padró d’habitants de les persones empadronades al domicili situat al carrer Verges, núm. 3
de Palafrugell, registrada el dia 31 d’octubre de 2011 amb registre d’entrada 16197.
Atès que no procedeix aquesta petició doncs no és la propietària de la vivenda afectada”.
Atès que és procedent la devolució del rebut pagat número 527785.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Maria Maura
Aguiñaga Bermundez, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a
continuació:
Núm.rebut
527785

Exercici
2011

Concepte Total a Retornar
Taxa per Certificacions i Informes
30,00€

Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció
i tresoreria.

35.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/92:
Aplicació

Import

2011 33 321 22700

Text lliure

5.902,58

ISS FACILITY SERVICES SL. NETEJA DEPENDENCIES CEIP T.JONAMA,
B.MATAS, CARRILET I PIVERD OCTUBRE 2011 (AS)

5.943,84

ISS FACILITY SERVICES SL. NETEJA DEPENDENCIES CEIP T.JONAMA,
B.MATAS, CARRILET I PIVERD OCTUBRE 2011 (AS)

6.469,15

ISS FACILITY SERVICES SL. NETEJA DEPENDENCIES CEIP T.JONAMA,
B.MATAS, CARRILET I PIVERD OCTUBRE 2011 (AS)

2.026,36

ISS FACILITY SERVICES SL. NETEJA DEPENDENCIES CEIP T.JONAMA,
B.MATAS, CARRILET I PIVERD OCTUBRE 2011 (AS)

11.387,89

EXCAVACIONS OSONA SA. OBRA NOUS SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE AL CEIP PIVERD (UR)

11.357,21

ASSITENCIA COSTA BRAVA SL. RETIRADA I IMMOBILITZACIO VEHICLES VIA
PUBLICA OCTUBRE 2011 (PO)

5.702,98

ISS FACILITY SERVICES SA. NETEJA CEIP BARCELO MATAS, TORRES
JONAMA I CARRILET JULIOL 2011 (AS)

5.742,84

ISS FACILITY SERVICES SA. NETEJA CEIP BARCELO MATAS, TORRES
JONAMA I CARRILET JULIOL 2011 (AS)

6.250,38

ISS FACILITY SERVICES SA. NETEJA CEIP BARCELO MATAS, TORRES
JONAMA I CARRILET JULIOL 2011 (AS)

8.496,00

OP-TEAM ARQUITECTURA SLP. DIRECCIO OBRA ""REBHABILITACIO MUSEU
SEL SURO 5a FASE"" (UR)

6.051,60

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA. AJUDES MENJADOR LLAR INFANTS
BELLUGUETS JUNY-JULIOL-AGOST (ED)

5.355,72

ASSOCIACIO IL.LUSIONS. MONITORATGE LLAR INFANTS TOMANYI
NOVEMBRE 2011 (ED)

1.496,88

ASSOCIACIO IL.LUSIONS. MONITORATGE LLAR INFANTS TOMANYI
NOVEMBRE 2011 (ED)

2011 33 321 22701
2011 33 321 22702
2011 33 321 22710
2011 33 321 61900
2011 81 130 22713
2011 33 321 22700
2011 33 321 22701
2011 33 321 22702
2011 42 336 64002
2011 33 321 48908
2011 34 321 22604
2011 34 321 22604
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86.380,48

PERE GIRALT SAGRERA. SERVEI MANTENIMENT VIES PUBLIQUES MES DE
NOVEMBRE 2011

35.764,37

CENTRE JARDINERIA PALAFRUGELL. SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA
MES DE NOVEMBRE 2011

2011 71 155 22712
2011 71 171 22717

TOTAL
204.328,28

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació
2011 21 151 64000
2011 72 170 22603
2011 72 170 22603
2011 20 231 63200
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
ASPECTE PAISATGE SLU. REDACCIO PROJECTE TECNIC ADEQUACIO CAMI
2.065,00 RONDA DE TAMARIU A CALA PADROSA A LA CALA PORTIO (UR)
DATAMBIENT ASSESSORS SL. ASSESSORAMENT ESTUDI ECONOMIC NOU
3.880,84 SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA (MA)
GELI MAURI RUT. DOCUMENATCIO PLANIMETRICA PRADERIES DE
1.957,00 POSIDONIA DE CALELLA LLAFRANC I TAMARIU. SEGONA FASE (MA)
ESTEVE COLL PERE. COMPRA PROJECTOR I INSTAL.LACIO. ACTUACIO 3.2
1.328,68 MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE (PB)
9.231,52

Segon.- Aprovar les següents baixes de propostes de despesa:
Aplicació

2011 72 170 22603
2011 72 170 22616
2011 72 170 22700
2011 72 170 22701
2011 72 170 22701

2011 72 170 22701
2011 72 170 22706

Import Text lliure
ADROBAU ROS EDUARD.CONSULTORIA I ASSISTENCIA TREBALL DE
CAMP REDACCIO PLEC CONTRACTES RECOLLIDA RESIDUS. INF
-1.560,11 M.AMBIENT
COSTA BRAVA CENTRE SCCL. ASSIST. TECNICA I FORMACIO SISTEMA
-405,92 GESTIO AMBIENTAL I QUALITAT PLATGES EMAS IS0 14001 I Q(MA)
LLOGUER DOS CONTENIDORS COMPLEMENTARIS DE PNEUMÀTICS I
-816,48 VOLUMINOSOS PER LA DEIXALLERIA
-1.700,00 UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS MUNTATGE TAPES FORM
ROS ROCA SA. DESPLAÇAMENT PER EXPLICAR EL MUNTATGE DE LES
-400,00 TAPES FORM
CONSELL COMARCAL B.EMPORDA. ADDENDA AL CONVENI PRESTACIO
DE SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA ENVASOS PORTA A PORTA
-7.037,68 (COMERÇOS)
TERREGADA SCCL. FORMACIO ESPECIFICA EN MATERIA D'ESPECIES
-280,84 INVASORES PROJECTE IMPULS-2 (MA)

2011 72 170 61900

-64,02 CENTRE D'ESTUDIS CONSTRUCCIO. ANALITIQUES FONTS AUXILIARS

2011 72 170 61900

-209,67 SEÑALES GIROD. CARTELLS SENYALITZACIO FONTS NATURALS
PROSOLIA. CONSULTORIA I ASSISTENCIA REDACCIO ESTUDI TECNIC
-5.800,00 COBERTES DE PALAFRUGELL
MIATEC INNOVA. MILLORA EFICENCIA ENERGETICA I IMPLANTACIO
-4.137,92 ENERGIA RENOVABLES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS
CONTENUR SL. 89 CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA IMPLANTACIO
-43,92 ORGANICA I SERVEI PORTA A PORTA
MIATEC INNOVA. MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA I IMPLANTACIO
-645,64 ENERGIES RENOVABLES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS
TALLER D'ENGINYERIA I SEGURETAT EN EL TREBALL. REDACCIO
-555,26 PROJECTE AMBIENTAL DE LEGALITZACIO ACTIVITAT MERCAT CARN
TREBALLS ELIMINACIO FLORA AL.LOCTONA AL PEIN MUNTANYES DE
-247,80 BEGUR

2011 72 170 62200
2011 72 170 62200
2011 72 170 62201
2011 72 170 64000
2011 72 430 62200
2011 72 170 61900
2011 72 170 62200
TOTAL RELACIO

-96,67 CONTRACTACIO PLAQUES SOLARS PISICNA
-24.001,93
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Tercer.- Donar trasllat a l’àrea d’intervenció.

B) ASSUMPTES URGENTS
Prèviament la Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat, la seva inclusió en l’ordre del
dia:

B.1) ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EMPORDÀ, L’AJUNTAMENT DE MONT-RAS I L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL PER A LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI DE CUINA CENTRAL PER ALS
USUARIS DE MENJADOR DELS CENTRES DE MONT-RAS (ESCOLA TORRES JONAMA
I LLAR D’INFANTS EL GIRASOL) I DE PALAFRUGELL (ESCOLA PI VERD, ESCOLA
BARCELÓ I MATAS, ESCOLA TORRES JONAMA, COL.LEGI SANT JORDI, LLAR
D’INFANTS TOMANYÍ I LLAR D’INFANTS ELS BELLUGUETS), PER AL CURS 20112012.- Aprovació.Atès que el dia 30 de setembre de 2011 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Baix Empordà, l’Ajuntament de Mont-ras i l’Ajuntament de Palafrugell
per a la prestació d’un servei de cuina central per als usuaris de menjador dels centres de
Mont-ras (Escola Torres Jonama i Llar d’infants el Gira-sol) i de Palafrugell (Escola Pi Verd,
Escola Barceló i Matas , Escola Torres Jonama, Col·legi St. Jordi, Llar d’infants Tomanyí i
Llar d’infants Els Belluguets) per al curs escolar 2011-2012.
Donat que al punt 2.3.1 de la clàusula segona d’aquest conveni s’especifica que
l’Ajuntament de Palafrugell abonarà a l’Ajuntament de Mont-ras una quantitat econòmica per
cada menú consumit en els centres docents de Palafrugell. Aquesta quantitat econòmica
serà de 0,13 euros, en concepte d’ús de les instal·lacions i de les despeses derivades del
subministrament elèctric, aigua i gas.
Atès que reunits el dia 15 de novembre de 2011, l’Ajuntament de Mont-ras i l’Ajuntament de
Palafrugell van acordar, per a aquest curs 2011-2012, un suplement de 0,04 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Baix Empordà,
l’ajuntament de Mont-ras i l’ajuntament de Palafrugell pel qual es pagui, per al curs 20112012, un suplement de 0,04 euros a l’Ajuntament de Mont-ras, a més dels 0,13 euros ja
establerts en l’actual conveni, per a la prestació del servei de cuina central per als usuaris de
menjador dels centres de Mont-ras (escola Torres Jonama i llar d’infants El Gira-sol) i de
Palafrugell (escola Pi Verd, escola Barceló i Matas, escola Torres Jonama, col·legi St. Jordi,
llar d’infants Tomanyí i llar d’infants Els Belluguets).

B.2) SOREA - PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A GRANS CONSUMIDORS
DEL MES D’OCTUBRE DE 2011.- Aprovació.Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes d’octubre
de 2011, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
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Concepte
IMPORT
SUBTOTALS
AJUNTAMENT
1 Aigua (2+3)
10.522,23
2 Quota
2.978,63
3 Consum
7.543,60
4 Sobreelevació
101,30
5 Conservació i lloguer
77,10
6 Clavegueram
1.860,13
7 Escombraries
3.335,00
8 Incendis
6,37
TOTAL (1+4+5+6+7+8)
15.902,13
HISENDA
9 IVA 8% (sobre 1+4)
849,88
10 IVA 18%( sobre 5)
13,87
TOTAL IVA (9+10)
863,75
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
11 CANNON AIGUA (IVA INCLÒS)
12.232,88
TOTAL ( 11 )
12.232,88
28.998,76
TOTAL
Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’ octubre de 2011, grans
consumidors, que importa la quantitat total de VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS NORANTAVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (28.998,76 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972
300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els
interessos de demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als
efectes que correspongui.
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B.3) EXECUCIÓ AVAL OBRES D’URBANITZACIÓ PINEDA GELIA.- Aprovació.Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2011 , que diu textualment:
“Primer.- Iniciar expedient per a l’execució per import de 81.005,95 euros de l’aval bancari
dipositat a la tresoreria municipal per l’empresa BARNAMERK SL amb CIF: B59934737.,per
incompliment de les obligacions derivades del Pla Parcial sector Pa 1.20 Pineda Gèlia .
Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord,
perquè Barnamerk SL , la Junta de Compensació del sector Pineda Gèlia i a l’entitat
Bancària Caja de Ahoros del Mediterraneo, realitzin les al·legacions i observacions que
estimin convenients en relació a la incautació del referit aval.”
Atès que s’acredita que s’ha donat el termini d’audiència a Barnamerk SL , la Junta de
Compensació del sector Pineda Gèlia i a l’entitat Bancària Caja de Ahoros del Mediterraneo
sense que s’hagi presentat cap alegació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’execució per import de 81.005,95 euros de l’aval bancari dipositat a la
tresoreria municipal per l’empresa BARNAMERK SL amb CIF: B59934737,per incompliment
de les obligacions derivades del Pla Parcial sector Pa 1.20 Pineda Gèlia.
Segon.- Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal per tal de donar compliment al
present acord.

B.4) FELICITACIONS.La Junta de Govern Local acorda felicitar al restaurant Casamar, del nucli costaner de
Llafranc, i de forma especial al senyor Quim Casellas (cuiner) i a la senyora Maria Casellas
(sala), per l’obtenció d’una estrella Michelin.

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