Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE
2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde :
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
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 i cinc del matí del dia 3 de
novembre de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
El regidor senyor Joaquim Vencells i la regidora senyora Begonya Montalban, excusa 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 27 d’octubre 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: Comunitat de Propietaris Ample, 89-91 Edifici Olímpic DNI: H-17274903
Representat per :Jordi Parra Gonzàlez
Obra Rehabilitació de façana i millora d'accessos en bloc en testera
Carrer Ample, 89
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 619/09
A:
Daniel Ruíz Genover
Representat per :Arquitectura Ferrés Marcó, S.L
DNI: B-17.815.655
Obra Reforma d'habitatge unifamiliar en tester
Carrer Torre, 12
Població: CALELLA
Expedient nº 465/10
Condicions - Aportar el projecte executiu, visat i signat pel tècnic i la propietat, i un
certificat conforme no modifica el projecte bàsic amb que s'ha aprovat la llicència.
- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de la bastida, que s'haurà de tramitar en
un expedient apart.
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Dipositar la quantitat de 10.000 € 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 465/10)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Luis Alfonso Duran Moya
Representat per :Juan Luis Portal Subirana
Obra Reforma d'apartament
Carrer Pescadors, 1 Escala:baixos Porta:3Població:
Expedient nº 436/11
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Condicions - S'adverteix que d'acord amb el cadastre, l'ús de la finca és de "ocio y
hosteleria", pel que no es podrà tramitar la cèdula d'habitabilitat mentre no es
modifiqui l'ús residencial.
- Aquesta llicència no contempla cap actuació a la zona del porxo, d'acord amb el
plànol núm. 05A, de data 21 d'octubre de 2011.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A: Xavier Cererols Sucarrats i Marta Llagostera Gelis
Obra Modificació de les obertures de la planta baixa i pavimentació de les zones
enjardinades (Ref. Cadastral: 5782108EG1358S0007FA)
Carrer Plató, 4
Població:
LLAFRANC
Expedient nº 462/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Gloria Perez Vidal
Representat per :Construccions Salabert, S.L. DNI: B-17.073.701
Obra Ampliació d'una obertura a la façana del pati
Carrer Tarongeta, 51
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 472/11
Condicions - Pintar amb pintura al silicat o pliolite, d'acord amb la carta de colors
del Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Francesc Masdevall Reitg
Obra Ocupació via pública amb bastida (PB+2) 1 m durant 30 dies
Carrer Miramar, 37
Població:
CALELLA
Expedient nº 495/11
Condicions - Prèviament a l'inici de les obres caldrà disposar de l'autorització
preceptiva de Costes.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
Bastides, tanques 8,30 €
Placa ocupació
9,50 €
A:
Narcis Sabater Reixach
Representat per :Arquitectura Ferrés Marcó, S.L DNI: B-17.815.655
Obra Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer Cesàrea, 13
Població:
LLAFRANC
Expedient nº 507/11
Condicions - Aportar l'informe favorable dels serveis d'arqueologia i paleontologia
de la Generalitat de Catalunya, atesa la seva ubicació sobre una unitat arqueològica
de megalític i jaciments (UA A06-Llafranc), abans de l'inici de les obres.
- S'adverteix que d'acord amb el projecte i memòria presentada es tracta de la
reforma d'un habitatge unifamiliar, i no és subjecte de llicència de divisió horitzontal.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
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Placa obra

15,80 €

3.- OBRES.- Certificacions.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

4.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA A LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA, PEL PROJECTE DE SALA POLIVALENT A LA BIBLIOTECA
PÚBLICA, A PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist que el Ple de l’Ajuntament en la seva sessió de data 29 de setembre de 2011 va ratificar
l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2011 d’aprovació inicial del
projecte de sala polivalent a la Biblioteca pública, a Palafrugell.
Atès que aquest projecte es troba en informació pública fins el dia 18 de novembre de 2011.
Atesa la convocatòria de la Diputació de Girona, Central de Biblioteques, en matèria de
subvencions excloses de lliure concurrència.
La Junta de Govern Local adopta per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona, Central de Biblioteques, amb domicili a efectes
de notificacions a la Pujada de Sant Martí, 4-5 (17004) de Girona, d’una subvenció exclosa
de concurrència pública, per import de 50.000,00 €, per la construcció de la sala polivalent a
la Biblioteca Pública, a Palafrugell.
Segon.- Notificar el presenta acord a la Diputació de Girona, Central de Biblioteques i a
l’Àrea d’Intervenció

5.- AVALS.- Devolució.1) VISTA la instància presentada en data 5 de setembre de 2011, amb registre d’entrada
número 13038/11, pel senyor Antonio Solsona Roige, en representació de la societat
Construccions Roige, S.L., amb CIF número B-17.071.168, sol·licitant la devolució de la
garantia de 15.025,30€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de
la llicència d’obres amb expedient número 123/01, concedida per acord de Junta de Govern
Local celebrada en data 7 d’agost de 2001.
ATÈS que en el seu escrit, la societat Construccions Roige, SL, es compromet a dipositar en
aquest Ajuntament la quantitat de 7.000€ per tal de garantir els treballs pendents a realitzar
de la urbanització del peatonal, previ a la devolució de la garantia dipositada en aquest
Ajuntament per import de 15.025,30€, per donar compliment a la condició de llicència
d’obres amb número d’expedient 123/01.
ATÈS l’informe emès per l’Arquitecte Municipal en data 27 d’octubre de 2011, on manifesta
el que es transcriu a continuació:
“...
- En data 7 d’agost de 2001, l’Ajuntament de Palafrugell va concedir llicència d’obres per la
construcció d’un bloc de tres habitatges al carrer de la Perica, número 13, de Tamariu, a la
societat Construccions Roige, SL, fixant com a condició la presentació d’una fiança de
2.500.000 de les antigues pessetes (15.025,30€), per garantir l’execució de les obres
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d’urbanització del vial peatonal que connectaria el carrer de la Perica amb l’espai lliure públic
situat al centre de l’illa.
- En data de juliol de 2011, Construccions Roige, SL, presenta una valoració de les obres de
construcció del vial peatonal on justifica que aquestes pugen a la quantitat de 4.859,29€.
- Els Serveis Tècnics Municipals no donen conformitat a la valoració esmentada i estimen
que el cost de les obres oscil·larien entre els 7.000€ i els 9.000€.
- El POUM vigent qualifica un espai situat al centre d’illa del meandre format pel carrer de la
Perica, com espai lliure públic, i el vial peatonal l’ha de connectar amb el carrer de la Perica,
si bé aquest espai lliure públic està parcialment ocupat per finques de titularitat privada pel
que fins que no s’obtingui la titularitat de tot l’espai no resulta necessari fer l’obra del vial ja
que la seva configuració física queda forçada per la necessitat d’adapta-la a la propietat
pública actual.
- A l’escrit presentat el 5 de setembre de 2011, el promotor proposa fer efectiva la quantitat
de 7.000€ i poder alliberar la resta de la fiança aportada el seu dia.
- En conclusió, a criteri del sotasignant, considerant que no és necessària la construcció del
peatonal amb caràcter immediat, i que la valoració ofertada pel promotor es troba dins del
llindar de la valoració dels tècnics municipals, i per tant, d’una possible baixa en la licitació
quedaria cobert el cost de l’obra amb l’aportació del promotor, es podria estimar la proposta,
i una vegada deduïda la quantitat de 7.000€, alliberar la diferència, amb el benentès, que
aquesta quantitat de 7.000€ sigui destinada amb caràcter finalista a l’execució d’aquest vial
peatonal.
ATÈS que en data 19 de setembre de 2003 es va concedir la llicència de 1ª ocupació de
l’habitatge situat al carrer Perica número 13, de Tamariu.
ATÈS que en data 16 de novembre de 2001, la societat Construccions Roige, SL va
dipositar la quantitat de 15.025,30€ a la Tresoreria Municipal, donant compliment a la
condició de llicència d’obres amb número d’expedient 123/01.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR la devolució de la garantia de 15.025,30€ dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número
123/01 a nom de Construccions Roige, SL. 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.- CONDICIONAR la devolució de la garantia dalt esmentada a que prèviament, la
societat Construccions Roige, SL, realitzi l’ingrés de l’aportació, proposada per l’interessat
en el seu escrit de data 5 de setembre de 2011 i número de registre d’entrada 13038/11, i
ratificada per l’informe emès per l’Arquitecte Municipal en data 27 d’octubre de 2007,
d’import 7.000€, destinada a finançar les despeses d’execució del vial peatonal que
connectaria el carrer de la Perica amb l’espai lliure situat al centre d’illa.
Tercer.-Notificar aquest acord al senyor Antonio Solsona Roige, en representació de la
societat Construccions Roige, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament.

2) VISTA la instància presentada en data 16 de setembre de 2011, amb registre d’entrada
número 13730/11, pel senyor Josep Piferrer Puig, sol·licitant la devolució de la garantia de
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1.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 205/11, concedida per acord de Junta de Govern Local
celebrada en data 13 de maig de 2011.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 25 d’octubre de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 31 de maig de 2011 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 sol·licitud presentada en data 16 de setembre de 2011, amb registre
d’entrada número 13730/11, pel senyor Josep Piferrer Puig, sol·licitant la devolució de la
garantia de 1.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 205/11, 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 el present acord al senyor Josep Piferrer Puig, i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR PMU 3.1, DE LLAFRANC.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per la redacció del projecte de
reparcel·lació, del sector PMU 3.1 de Llafranc.
Atès que ARKU 3 ARQUITECTURA SLP, amb NIF B-25525106, han presentat un
pressupost de 4.500,00 € més IVA.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el
contracte menor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per la redacció del Projecte de
reparcel·lació, del sector PMU 3.1 de Llafranc.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a ARKU 3 ARQUITECTURA SLP, (B-25525106) i com a
representant el senyor Marc Ribes Mesalles, domiciliat a l’Avinguda Blondel, 84 Pl.Primera
25002 LLEIDA, per un import de 4.500,00 € més IVA, tal com es detalla en l’oferta, a càrrec
a la partida 21 150 61925 “Despeses Urb. Sector PMU 3.1 Riera de Llafranc”.
Tercer.-

Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.

Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la Corporació
procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a
l'execució d'aquest acord.
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7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE MILLORA
URBANA DEL SECTOR PMU 3.1, DE LLAFRANC.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per la redacció del pla de
millora urbana, del sector PMU 3.1 de Llafranc.
Atès que ARKU 3 ARQUITECTURA SLP, amb NIF B-25525106, han presentat un
pressupost de 8.750,00 € més IVA.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el
contracte menor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per la redacció del Pla de millora
urbana, del sector PMU 3.1 de Llafranc.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a ARKU 3 ARQUITECTURA SLP, (B-25525106) i com a
representant el senyor Marc Ribes Mesalles, domiciliat a l’Avinguda Blondel, 84 Planta
Primera 25002 LLEIDA, per un import de 8.750,00 € més IVA, tal com es detalla en l’oferta,
a càrrec a la partida 21 150 61925 “Despeses Urb. sector PMU 3.1 Riera de Llafranc”.
Tercer.-

Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.

Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la Corporació
procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a
l'execució d'aquest acord.

8.- CONTRACTE MENOR D’OBRES DE REPARACIÓ DEL LOCAL DE TITULARITAT
MUNICIPAL, SITUAT AL CARRER AMPLE 130, EN EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ 3.2
“MILLORA DEL LOCAL SOCIAL DEL CARRER AMPLE”, DINS EL MARC DEL PLA DE
BARRIS LA SAULEDA – CARRER AMPLE.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres de reparació del
teulat del local de titularitat municipal, situat al carrer Ample, 130, en execució de l’actuació
3.2 “millora del local social del carrer Ample” dins el marc del Pla de Barris la Sauleda –
carrer Ample.
Atès, que l’empresa CONSTRUCCIONES DIEYLI C.B SL, ha presentat una oferta, per
import de 11.162,80 € amb l’IVA inclòs.
Atès el que disposa la Llei 30/07, de 31 d’octubre, dels contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres de reparació del teulat del
local de titularitat municipal, situat al carrer Ample, 130, en execució de l’actuació 3.2 “millora
del local social del carrer Ample” dins el marc del Pla de Barris la Sauleda – carrer Ample.
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Segon.- Adjudicar aquestes obres, a l’empresa CONSTRUCCIONES DIEYLI C.B SL, amb
CIF B-17639659, domiciliada a l’avinguda Pozo Alcón, 5 bx. de Palafrugell (17200), per la
quantitat total de onze mil cent seixanta-dos euros amb vuitanta cèntims (11.162,80 €), IVA
inclòs, amb càrrec amb càrrec a la Partida 20.231.63200 “millores local social carrer Ample”
del Pressupost Municipal.
Tercer.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la Corporació
procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a
l'execució d'aquest acord.

9.- FIANCES.- Devolució.Es dóna compte de l'expedient de contractació de servei mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a la redacció del projecte executiu per a la reforma interior del mercat
del peix, d’aquesta localitat, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern Local de
8 d’octubre de 2010, a MUR GARGANTÉ ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP, NIF B64931082, amb domicili al carrer Fontsanta, 46 1º Planta – 08970 SANT JOAN DESPI
(BARCELONA).
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
de Medi Ambient, 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 1.254,80.- 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 MUR GARGANTÉ ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP, i a
l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

10.- REGISTRE D’ASSOCIACIONS.- Inscripció.Atès que el dia 25 d’octubre de 2011, registre d’entrada número 15904, LA COMUNIDAD
ISLAMICA LA VIRTUD, ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Inscriure a en el registre municipal d’associacions LA COMUNIDAD ISLAMICA LA
VIRTUD, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
123 LA COMUNIDAD ISLAMICA LA VIRTUD
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

11.- DIPÒSIT D’UNA GARANTIA EN METÀL.LIC PER A LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPS
DE SO I MÚSICA PER A CONCERTS ALS AMETLLERS.- Aprovació.-
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Atès que les entitats juvenils del municipi, des de fa anys, han anat sol·licitant a l’Àrea de
Joventut que els facilités un equip petit de música per a concerts a Els Ametllers.
Atès que l’Àrea de Joventut ha adquirit un equip de so i un equip de llums per a concerts de
petit format que podran utilitzar només les entitats membres del Consell Municipal d’Entitats
Juvenils, sempre que ho sol·licitin.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el dipòsit d’una garantia en metàl·lic de 200 € en el moment de presentar la
sol·licitud al Registre de l’Ajuntament per part de l’entitat sol·licitant, per tal de garantir la
bona utilització d’aquests equips i, en cas de ser necessari, reposar les peces malmeses.
Segon.- Una vegada realitzat l’acte es supervisarà l’espai conjuntament amb un membre de
l’entitat organitzadora i l’Àrea de Joventut realitzarà un informe per tal de retornar la garantia,
si s’escau, o restar-ne la despesa de la reposició, sense necessitat d’un acord específic per
tal d’agilitzar la devolució (segons model adjunt).

12.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L’AGRUPAMENT ESCOLTA INDIKA, DE PALAFRUGELL, ANY 2011.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut i l'Agrupament Escolta Indika de Palafrugell han elaborat una
proposta de conveni per a l'any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Agrupament Escolta Indika
de Palafrugell.
Segon.- Assignar la despesa de 3.060 € d'aquest conveni a la partida núm. 61.337.48905.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

13.- CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT GESTIÓ INTERESSADA,
PER LA FESTA DE CAP D’ANY 2011.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell i l’empresa Sona So i Llum, SC
han elaborat una proposta de contracte de prestació de serveis mitjançant gestió
interessada per a dur a terme la Festa de Cap d’Any, en el pavelló poliesportiu, el dia 1 de
gener de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el contracte de prestació de serveis mitjançant gestió interessada entre
l'Ajuntament de Palafrugell i Sona So i Llum, SC.
Segon.- l’empresa Sona So i Llum, SC haurà de dipositar a la Caixa Municipal, abans del
dia 30 de desembre de 2010, la quantitat de 6.000 € en concepte de Cànon Municipal.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.
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14.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN DE MONITORATGE PER A L’ACTUACIÓ
DELS TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT, A L’ESCOLA PI VERD, EN EL MARC DEL PLA
EDUCATIU D’ENTORN DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que els Plans Educatius d’Entorn són una proposta educativa que vol donar resposta a
les múltiples necessitats de la societat actual.
Donat que els dos eixos bàsics dels Plans educatius d’Entorn són el foment de la cohesió
social per mitjà de l’educació intercultural i la consolidació del català com a llengua d’ús
social habitual.
Atès que els Plans Educatius d’Entorn són coresponsabilitat del Departament d’Educació i
de l’Ajuntament de Palafrugell, donat l’acord d’acceptació, per unanimitat, del pla d’entorn
pel Consell Escolar Municipal de Palafrugell en data de 5 de desembre de 2005 i la
ratificació de la Junta de Govern en sessió del dia 15 de desembre de 2005.
Donada que una de les actuacions finalistes que es desenvolupen dins els Plans Educatius
d’Entorn, són tallers d’estudi assistit dirigits a l’alumnat dels centres d’educació infantil,
primària i secundària dels centres educatius de Palafrugell.
Atès que l’objectiu d’aquests tallers d’estudi assistit és proporcionar a l’alumnat d’entorns
socioculturals desafavorits unes condicions de relació i d’estudi, fora del marc escolar que
permetin afavorir l’acollida afectiva-emocional de l’alumnat, afavorir la integració de l’alumnat
en l’àmbit escolar, afavorir les estratègies organitzatives i d’aprenentatge, encaminades a
l’autonomia, reforçar hàbits escolars i desenvolupar tècniques d’estudi, ajudar a
desenvolupar actituds positives per a l’aprenentatge, treballar i afavorir les habilitats socials i
col·laborar en el coneixement de l’entorn.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Contractar el servei extern d’II·lusions per a la gestió i la contractació del monitoratge
necessari per desenvolupar els tallers d’estudi assistit a l’escola Pi Verd des del dia 15 de
novembre de 2011 a l’11 de maig de 2012. El cost total de la contractació del servei serà de
2.021 € que aniran a càrrec de la partida 33.321.22708, de Ciutat Educadora.

15.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR JOSEP MARIA MARTÍ
CASADELLÀ, CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE VA
DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
L’ADMINISTRACIÓ, INTERPOSADA PER L’ARA RECURRENT.- Desestimació.VIST el recurs de reposició interposat pel senyor JOSEP MARIA MARTÍ CASADELLÀ, amb
data d’entrada 14 d’octubre de 2011 i número de registre d’entrada 15356, contra l’acord de
la Junta de Govern Local, pres en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2011, pel qual
es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració, interposada
per l’ara recurrent, per danys materials al vehicle matrícula 5278-BHY produïts, segons ell,
com a conseqüència de la retirada del vehicle per part de la grua municipal.
ATÈS que el recurrent en el seu escrit, en síntesis, es reitera en el arguments esgrimits a
l’escrit de reclamació que ja fou desestimat en el seu dia, en el sentit que els danys
reclamats foren causats pel servei de grua, i no tenen res a veure amb els que consten a la
fitxa de servei realitzada per la Policia Local abans del servei de retirada del cotxe, per la
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qual cosa demana que s’estimi el recurs i, en conseqüència, la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada.
ATÈS que del contingut de la documentació i les fotografies obrants a l’expedient queda
palès que els danys reclamats eren preexistents a la retirada del cotxe per part de la grua.
ATÈS que les al·legacions formulades pel recurrent no aporten cap nova dada en relació als
fets que van servir de base per dictar l’acord recorregut, ni desvirtuen els seus fonaments.
ATÈS el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor JOSEP MARIA MARTÍ CASADELLÀ,
en tots els seus extrems i, en conseqüència, confirmar l’acord recorregut.

16.- REQUERIMENT PEL REPARTIMENT
COOPERACIÓ LOCAL 2011.- Aprovació.-

PART

SUPRAMUNICIPAL

FONS

DE

Vista la resolució de 10 d’octubre de 2011 del Departament de Governació i Relacions
Institucionals pel qual s’atorga el Fons de cooperació local de Catalunya 2011.
Atès que a més de l’ import de lliure disposició pel municipi s’inclou un capítol per la
prestació de serveis de caràcter supramunicipal d’import 19.660,63 euros per tal que
l’Ajuntament la transfereixi a una o vàries entitats supramunicipals per realitzar activitats o
inversions de caràcter supramunicipal.
Atès que la subvenció, segons Resolució del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, té caràcter finalista i per tant s’ha de justificar les actuacions concretes a les
quals s’afecten els recursos .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Requerir, per tal que en el termini de 20 dies hàbils des de la notificació del present acord
presentin per escrit les inversions o activitats, a les quals es comprometen a realitzar en cas
que siguin beneficiaries total o parcialment de la subvenció de caràcter supramunicipal,
inclosa en el Fons de cooperació local de 2011, les següents entitats de caràcter
supramunicipal:
-

Consorci Costa Brava
Consorci de les Gavarres
Consorci Vies Verdes
Consell Comarcal
Mancomunitat intermunicipal voluntària control de mosquits

17.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista les instàncies 14.437, 14.438, 14.439 i 14.441 de data 27/09/2011, presentades per
la senyora JUDIT COLL TOMÀS, en representació de CONSJOPAL SL, ALEMANY
GARCIA, JORDI, ALEMANY GALCERAN, NÚRIA I ALEMANY JUNQUE, PERE interposant
recurs de reposició contra diligència d’embargament.
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Vist l’informe emès per l’Àrea de recaptació de l’Ajuntament de Palafrugell, en data 25
d’octubre de 2011, el qual diu: “Atès que les reclamacions guarden identitat substancial amb
el procediment, s’acorda la seva acumulació, de conformitat amb l’article 73 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú: “Acumulació. L'òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment,
sigui quina sigui la forma de la iniciació, pot disposar-ne l'acumulació amb altres
procediments amb els quals tingui una identitat substancial o una connexió íntima. Contra
l'acord d'acumulació no és procedent cap recurs.”
Contra l’empresa CONSJOPAL SL es va seguir expedient de constrenyiment núm.
200600143 per dèbits corresponents a l’Impost sobre les Activitats Econòmiques de l’any
2002 (epígraf 1.5013 obres i petites feines de construcció, dat inici activitat 06/02/2002). La
liquidació inicial del dèbit i les actuacions del procediment van ser notificades a l’adreça de la
societat Ps. Catalunya 23, de Torroella de Montgrí.
Al no trobar-se béns o drets embargables del deutor ni existir activitat al municipi, es va
acordar la fallida de la societat (Junta de Govern de 24/08/2007), i es va donar tràmit
d’audiència aleshores administrador, el senyor PERE ALEMANY JUNQUÉ, amb domicili a
Torroella de Montgrí, c. Sant Andreu, 1 (segons va informar l’Ajuntament de Torroella), per
tal que presentés al·legacions, com a tràmit previ abans de declarar la responsabilitat
subsidiària en relació a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, i amb fonament amb l’article
43 núm.1, lletra b) de la Llei 58/2003, General Tributària, que fa responsables als
administradors de fet o de dret d’aquelles persones jurídiques que hagin cessat a les seves
activitats, per les obligacions tributàries meritades d’aquestes, que es trobin pendents en el
moment del cessament.
De la declaració de crèdit incobrable es va donar trasllat el Registre Mercantil de Girona, i va
quedar anotant crèdit en data 04/09/2007.
El tràmit d’audiència es va notificar per edictes (Butlletí Oficial de la Província de
07/01/2008), atès que els intents de notificació van ser negatius: segons el Servei de
Correus, absent 06/09/2007 a les 11 h. i absent 07/09/2007 a les 12 h. La Junta de Govern
de 07/03/2008 va acordar declarar la responsabilitat de l’administrador i aprovar la liquidació
corresponent.
La liquidació va ser notificada a l’interessat en data 09/04/2008 i contra la mateixa no es va
interposar cap recurs. La notificació de constrenyiment va ser retornada per absència dues
vegades i publicada en el B.O.P. de 05/08/2008.
En data 13/10/2008 el Registro Mercantil va informar a l’Ajuntament de Palafrugell del canvi
d’administrador de la societat: Junta Universal de 08/10/2008 nombrava administrador únic
al Sr. Jordi Alemany Galcerán, també amb domicili al c. Sant Andreu, 1, de Torrella de
Montgrí. Atès que la liquidació al responsable no va ser objecte de recurs, i que la
responsabilitat tributària acordada amb anterioritat no es pot estendre al nou administrador,
es va continuar l’expedient contra el Sr. Pere Alemany Junqué.
Així mateix, en data 11/02/2011 el Registre Mercantil informava del canvi de domicili social
de la societat: Junta Universal de 30/11/2011 traslladava el domicili social, i modificava
l'article núm. 3 dels Estatuts socials, sent el nou domicili c. Girona, 13, de Torrella de
Montgrí.
Després de resultar negatiu l’embargament de diners en comptes corrents, es va acordar
l’embargament d’una 3ra. part indivisa de la finca registral 20716 de Torroella de Montgrí,
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propietat del Sr. Pere Alemany Junqué, embargament notificat als interessats (deutor i
copropietaris) i que motiva els recurs presentats.
Pel que respecta a la instància 14437 de la societat CONSJOPAL SL, l’acte recorregut
(embargament saldo comptes corrents) no correspon a aquesta Recaptació municipal. Cas
de rehabilitat el crèdit de la deutora declarada insolvent a Palafrugell, el dèbit actualitzat,
amb inclusió dels recàrrecs i interessos des de l’any 2002, no arribaria als 300 Euros. Per
tant, l’embargament de saldo en compte corrent per valor de 920,36 Euros ha de
correspondre a altra Administració. Molt probablement, pot correspondre a multes de trànsit,
gestionades per l’organisme autònom “Xaloc” de la Diputació de Girona.
Pel que respecta a les instàncies 14438 i 14439, del Sr. Jordi ALEMANY GALCERAN i la
Sra. Núria ALEMANY GALCERAN, han estat notificats pel seu caràcter de cotitulars de la
finca embargada, tal com determina el Reglament General de Recaptació i per no perjudicar
els seus drets cas d’alienació de la finca. Les al·legacions a l’acte que motiva l’embargament
només corresponen al deutor.
I pel que respecta a la instància 14441 del Sr. Pere ALEMANY JUNQUE, la liquidació del
dèbit objecte de derivació de responsabilitat, va ser notificada formalment, i contra la
mateixa no es va interposar cap recurs, per tant, la liquidació és ferma i consentida.
La provisió de constrenyiment (notificada per edictes), i la diligència d’embargament es van
notificar al domicili informat per l’Ajuntament de Torroella (c. Girona, 13), el mateix domicili
que es fa constar a l’escriptura de poder de la recorrent, escriptura atorgada amb
posterioritat a la presentació dels recursos.
El dèbit reclamat al Sr. del Sr. Pere ALEMANY JUNQUE, importa a la data d’aquest informe
la quantitat de 292,26 Euros per principal, recàrrecs interessos i costes. L’import de
l’expedient s’incrementarà pels interessos de demora que es meritin, fins el cobrament del
deute, i les costes que es vagin produint.
Vistos els articles 48, 76, 162, 167.3 i 170.3 de la Llei 58/2003, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs del senyor Pere ALEMANY JUNQUE, per ser ferma la
liquidació d’Impost sobre les Activitats Econòmiques, objecte de l’expedient de
constrenyiment, i continuar amb el procediment de cobrament.
Segon.- Informar a la representació del senyor Jordi ALEMANY GALCERAN i la Sra. Núria
ALEMANY GALCERAN que la notificació de l’embargament de l’immoble s’ha practicat pel
seu caràcter de cotitulars de la finca, i en cap cas com a deutors, i no procedeix estimar els
recursos.
Tercer.- Comunicar a la societat CONSJOPAL SL que l’embargament de saldo en compte
corrent per valor de 920,36 Euros, no correspon a dèbits tributaris de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Quart.- Informar a la representació dels recurrents que es podrà obtenir còpies de
l’expedient, mitjançant compareixença a la Recaptació municipal, una vegada acreditada la
representació i el pagament previ de la taxa per expedició dels documents.

2) Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2011 pel qual s’acorda la
devolució d’ingressos indeguts per ingrés factura 0021055 0021057 a nom d’AGÈNCIA DE
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L’HABITATGE CATALUNYA ( NIF Q0801820B ), per un import de DOS MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS------------2.250 Euros en concepte factures.
Vist l’informe emès per l’Oficina Municipal d’Habitatge de data 17 d’octubre de 2011, que diu
textualment: “Vist que la tècnica de l’Oficina d’Habitatge Carol Garcia a data 29 de setembre
de 2011 va redactar i signar el següent informe:
L’oficina d’habitatge va rebre un mail el divendres 09 de setembre de 2011 des de l’Agència
de l’Habitatge de Barcelona, dient que no havíem de facturar els habitatges de seguiment i
captació a partir del 30 de juny de 2011 ja que a partir de l’1 de juliol de 2011 i amb el nou
conveni signat, no es faran factures sinó justificacions.
Així que des de l’oficina varem informar a Barcelona i a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament
de Palafrugell per tal de gestionar-ho i poder anul·lar les factures emeses a partir de
l’esmentada data.
Des d’intervenció ens van dir que féssim una factura d’abonament negativa per cada una de
les factures a anul·lar.
Són un total de 4 factures a anul·lar:
- 34/2011 de 2.250 €.
- 35/2011 de 200 €.
- 36/2011 de 800 €.
- 38/2011 de 200 €.
Les respectives factures d’abonament negatives són:
- 45/2011.
- 46/2011.
- 47/2011.
- 48/2011.
A data dimecres 28 de setembre de 2011 des de Barcelona ens informen que la factura
inicial 24/2011 ja ens la van pagar.
Així que s’ha de procedir a retornar la factura ja que en el seu moment es va enviar factura
d’abonament negativa.”
Ates que a la Junta de Govern de data 06/10/11 es va llegir l’informe de la Tècnica
d’Habitatge i per tant es va aprovar el retorn de 2.250 € a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
Atès que a data 14/10/11 la responsable de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social de
l’Àrea de Gestió de Xarxes d’Habitatge Social de l’Àgència de l’Habitatge de Catalunya, ens
fa arribar un mail en el qual ens comunica el següent:
“Atès que la factura 34/2011 la vam donar per correcte en el seu dia, i ja està facturada i
cobrada, no s’han de retornar els diners”:
Per tant vistos els motius demanem des de l’Oficina Municipal d’Habitatge que no es porti a
terme l’anul·lació de la factura 34/2011 i que es formalitzi el seu ingrés.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Anul·lar la devolució aprovada en data 06 d’octubre de 2011, a favor l’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE CATALUNYA, per import de 2.250 Euros.
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Segon.- Anul·lar la factura d’abonament 45/2011 d’import 2.250 Euros.

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.077 de data 28 d’octubre del
2011, presentada pel senyor J T C en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -6008-GSS, 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 -6008-GSS, reuneix els
requisits per a l’exempció .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula -6008-GSS a nom del senyor J T C amb efectes de l’any 2012 i
posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

4) Vista la instància amb número de registre d’entrada 15.957 de data 26 d’octubre del
2011, presentada pel senyor J E F en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-9173-AU, 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.
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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-9173-AU, reuneix els
requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula GI-9173-AU a nom del senyor J E F amb efectes de l’any 2012 i
posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

18.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/84:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 33 321 22110

574,29

ENDESA ENERGIA XXI. LIQUIDACIO FACTURES ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE SETEMBRE

2011 71 165 22100

1.576,29

ENDESA ENERGIA XXI. LIQUIDACIO FACTURES ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES DE SETEMBRE

2011 71 171 22717

35.764,37

CENTRE JARDINERIA PALAFRUGELL. SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA
MES D'OCTUBRE 2011

2011 71 155 22712

77.558,02

PERE GIRALT SAGRERA. SERVEI MANTENIMENT VIES PUBLIQUES MES
D'OCTUBRE 2011

2011 72 170 64000

3.216,44

MIATEC INNOVA SL. CERT 2/3. OBRES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (MA)

2011 72 170 64001

2.592,64

MIATEC INNOVA SL. CERT 2/3. OBRES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (MA)

2011 72 170 62200

22.580,48

MIATEC INNOVA SL. CERT 2/3. OBRES MILLORA EFICIENCIA ENERGETICA
VARIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (MA)

TOTAL RELACIÓ

143.862,53

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació
2011 33 321 61900
2011 61 337 22611
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
VIDART CRISTALLERIES SL. SUBSTITUCIO CLARABOIA DETERIORADA PEL
3.079,89 MAL TEMPS. CEIP TORRES JONAMA (AS)
SONA SO I LLUM SA. CABLEJAT I CONNECTORS PER COMPLEMENTAR
619,53 L'EQUIP DE SO PER CONCERTS ELS AMETLLERS (JO)
3.699,42

Segon.- 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) REQUERIMENT AL BAR LA MORERA, DE TAMARIU, PER INCOMPLIMENT DE LES
CONDICIONS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.- Aprovació.1. Atès l’informe emès el dia 31 d’octubre de 2011 per la Cap de l’Àrea de Serveis
Municipals, que literalment diu:
Que d’acord amb l’informe emès per l’inspector de la via pública, en data 27 d’octubre de
2011, l’establiment BAR LA MORERA, situat al Passeig del Mar, 18 de Tamariu, està
incomplint les condicions que venen detallades a la llicència de la via pública superant amb
30 m2 l’ocupació autoritzada.
A petició del Regidor de l’Àrea de Serveis Municipals caldria tramitar un requeriment a
l’empresa RESTAURANT CANADELL S.L. amb NIF B-17367004 i amb domicili fiscal al
Passeig del Canadell, 1 de Calella de Palafrugell, a través d’un acord de Junta de Govern
Local perquè en un termini màxim de 5 dies procedeixin a retirar la terrassa. Altrament, si no
ho fessin en el termini establert, la brigada municipal d’obres procediria a la seva retirada,
mitjançant execució subsidiària a les seves expenses.
2. Atès el que estableix el decret 336/1988, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals i la Llei 33/2003 de Patrimoni de les administracions públiques.
3. Atès el que estableixen els articles 94 i següents de la Llei 30/1992, modificada per la Llei
4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a l’empresa RESTAURANT CANADELL S.L. amb NIF B-17367004 i amb
domicili fiscal al Passeig del Canadell, 1 de Calella de Palafrugell, perquè en un termini
màxim de 5 dies hàbils a comptar de la notificació del present acord procedeixin a retirar
l’excés dels 30 m2 no autoritzats de la terrassa ubicada a la via pública.
Segon.- Comunicar així mateix que cas de no atendre el requeriment en el termini establert,
la brigada municipal d’obres procediria a la seva retirada material, mitjançant execució
subsidiària a les seves expenses.
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B.2) REQUERIMENT AL BAR LA CALETA, DE LLAFRANC, PER INCOMPLIMENT DE
LES CONDICIONS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.- Aprovació.1. Atès l’acord de Junta de Govern Local del dia 6 de maig de 2011, conforme es va
autoritzar a l’establiment anomenat La Caleta, situat al Passeig Cipsela, 41 de Llafranc, per
ocupar la via pública confrontant, amb una instal·lació de terrassa i col.locació de jardineres,
però no se li va autoritzar l’ocupació de 7 m2 addicionals a l’altra banda de carrer, ja que
l’amplada de la vorera no permetia la instal·lació de la terrassa, i incompliria la normativa
vigent en matèria d’accessibilitat.
2. Atès l’informe emès per l’Inspector de la Via Pública i Activitats, conforme s’està ocupant
l’espai de l’altra banda de carrer sense autorització de l’Ajuntament i sense el vistiplau del
Servei Provincial de Costes i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
3. Atès el que estableix el decret 336/1988, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals i la Llei 33/2003 de Patrimoni de les administracions públiques.
4. Atès el que estableixen els articles 94 i següents de la Llei 30/1992, modificada per la Llei
4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a l’empresa HOTEL LLAFRANC SL amb NIF B-17149204 i amb domicili
fiscal al Passeig Cipsela, 16 (17211) de Llafranc, perquè en un termini màxim de 5 dies
hàbils a comptar de la notificació del present acord procedeixin a retirar els 7 m2 no
autoritzats de la terrassa ubicada a la via pública (a l’altra banda de carrer), del local
anomenat La Caleta, situat al Passeig Cipsela, 41 de Llafranc.
Segon.- Comunicar així mateix que cas de no atendre el requeriment en el termini establert,
la brigada municipal d’obres procediria a la seva retirada material, mitjançant execució
subsidiària a les seves expenses.
Tercer.- Tot això, sense perjudici d’iniciar expedient sancionador per incompliment de les
condicions de la llicència amb caràcter reincident.

B.3) RESOLUCIÓ INSTÀNCIA PRESENTADA PEL SENYOR JOAQUIM SUÑER
CASADEVALL, EN MATÈRIA DE VIDEOVIGILÀNCIA I PROTECCIÓ DE DADES.Aprovació.1. Atès que el dia 25 d’octubre de 2011, registre d’entrada 15884, el senyor Joaquim Suñer
Casadevall ha comunicat a l’Ajuntament que la finca col.lindant a la seva, situada al carrer
Pinell, 17, ha instal.lat una càmera de videovigilància que enfoca directament el seu jardí del
carrer Pinell, 19 i a la via pública del carrer Pinell.
2. Atès que entén que aquesta actuació no s’ajusta a la Llei orgànica 15/1999, de protecció
de dades de caràcter personal i sol.licita que aquesta situació es posi en coneixement de
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, perquè procedeixin a iniciar les actuacions
d’investigació pertinents.
3. Atès l’informe emès, el dia 31 d’octubre de 2011, per l’Assessor Municipal en matèria de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que literalment diu:
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Si la càmera enfoca la propietat del Sr. Suñer i el carrer, efectivament estaria mal
emplaçada. Ara ja no cal empresa homologada per instal·lar-ho (s’ha desregulat aquesta
qüestió) però la qüestió més substancial és:
- A dins del domicili cadascú pot instal·lar el que vulgui sense necessitat de senyalitzar
l’existència de la càmera
- Enfocar una propietat veïna, com ara un jardí, està totalment prohibit. Es pot
perseguir via protecció de dades, amb denúncia a l’Agència Espanyola, i via Llei
Orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge. Aquí la
infracció és doble: dret a la imatge i contra la inviolabilitat del domicili. Procediment
civil que dóna dret a indemnització a l’afectat
- Enfocar i enregistrar el carrer està prohibit, funció reservada a càmeres de la policia
prèvia autorització de la Junta de Video vigilància, etc...
Hi ha dos temes, doncs, enregistrament de la via pública (correspon actuar a l’Ajuntament) i
de la propietat particular (correspon actuar al Sr. Suñer).
Per part de l’Ajuntament es pot requerir a aquest senyor (Sr. Cabot) que retiri aquesta
càmera per la qüestió de que enfoca el carrer informant-lo que en cas d’incompliment es
denunciaria a l’Agència. Entrar al domicili per fer-la retirar requeriria ordre judicial que
probablement el jutge donaria, sobretot si s’acompanya de còpia de la denúncia presentada
davant l’Agència demanant retirar-la com a mesura “cautelar” i per evitar que segueixi
perjudicant els veïns. Al mateix temps informar-lo que si té visió sobre el veí aquest podria
emprendre accions davant l’Agència (possible multa) i en via civil (possible indemnització).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Comunicar al senyor Joaquim Cabot Garcia, domicili al carrer Pinell, 17 (17211) de
Llafranc, que la seva càmera no pot enfocar ni enregistrar el carrer Pinell, ja que aquesta
funció està reservada a les càmeres de la Policia Local, prèvia autorització de la Junta de
videovigilància.
Caldrà retirar, en el termini de cinc dies hàbils, a comptar la notificació del present acord, la
càmera que enfoca el carrer públic del Pinell. Cas contrari, l’Ajuntament donarà trasllat a
l’Agència espanyola de Protecció de Dades.
Segon.- Comunicar al senyor Joaquim Suñer Casadevall, amb domicili a efectes de
notificacions, al carrer Cavallers número 46 (17200) de Palafrugell, que per la seva part, pot
emprendre les accions que estimi convenients en matèria de protecció de dades, a l’Agència
Espanyola de protecció de Dades i en matèria d’honor, intimitat i pròpia imatge, via Llei
Orgànica 1/1982.

B.4) CESSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER REDACTAR EL PROJECTE DE
REFORMA DELS CARRERS PERE III I PUNTA D’EN BLANC, A LLAFRANC.Autorització.1. Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, el dia 24 de juliol de 2009, que
literalment diu:
Primer.- Adjudicar definitivament aquests treballs a l’Associació d’Arquitectes Superiors i
Arquitectes Tècnics de Palafrugell, representada per la senyora Cristina Suquet Capdevila,
amb domicili al carrer de la Garriga núm. 50, CP 17200 de PALAFRUGELL, pel preu tancat
de 25.500 euros, IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta i amb subjecció estricta al Plec de
clàusules administratives i generals reguladores d’aquesta contractació.
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2. Atès que el dia 18 d’octubre de 2011, registre d’entrada 15599, el senyor JOSEP
FERRES MARCÓ, ha sol.licitat que es pugui cedir el contracte de serveis de redacció del
projecte de reforma dels carrers Pere III i Punta d’en blanc a Llafranc, de l’ASSOCIACIÓ
D’ARQUITECTES SUPERIORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE PALAFRUGELL, a favor de
l’entitat ARQUITECTURA FERRES MARCÓ SLP, amb NIF B-17815655, domiciliada al
carrer Cervantes, 15, baixos 1r (17200) de Palafrugell.
3. Atès el que disposa l’article 209 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, que
exigeix que perquè es pugui procedir a la cessió del contracte cal que es compleixin els
següents requisits legals:
a) Que la Junta de Govern Local autoritzi la cessió mitjançant acord previ i exprés.
b) Que el cedent (l’ASSOCIACIÓ D’ARQUITECTES SUPERIORS I ARQUITECTES
TÈCNICS DE PALAFRUGELL) tingui executat almenys un 20% del contracte o hagi
explotat el contracte una cinquena part del termini de durada d’aquest.
c) Que el cessionari (ARQUITECTURA FERRES MARCÓ SLP), tingui capacitat per
contractar amb l’Ajuntament i tingui solvència.
d) Que la cessió es formalitzi en document públic.
4. Atès que de l’anàlisi de la documentació presentada s’acredita el compliment dels
esmentats requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar la cessió del contracte de serveis consistents en la redacció del projecte
de reforma dels carrers Pere III i Punta d’en Blanc de Llafranc, per import de 25.500 euros
IVA inclòs, de l’Associació d’Arquitectes Superiors i Arquitectes Tcnics de Palafrugell, a favor
l’entitat ARQUITECTURA FERRES MARCÓ SLP, amb NIF B-17815655, domiciliada al
carrer Cervantes, 15, baixos 1r (17200) de Palafrugell, d’acord amb el que disposa l’article
209 de la Llei 30/1992, de contractes del sector públic.
Segon.- Notificar el present acord a la Cap de l’Àrea d’Urbanisme, a les àrees d’Intervenció i
Tresoreria, a l’entitat cedent i a l’entitat cessionària.

B.5) EXECUCIÓ AVAL MERCANTIL FLORET SL, PER OBRES D’ADEQUACIÓ DE LES
ESCOLES DE LLOFRIU.- Aprovació.Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2011 la part resolutiva del qual
diu literalment:
Segon .- Declarar resolt el contracte administratiu d’obres consistent en l’adequació de
l’entorn de les escoles de Llofriu (fase I), per haver presentat el desestiment i renuncia , el
dia 2 de maig de 2011, així com per haver iniciat la declaració de concurs i insolvència de la
mercantil FLORET SL davant del Jutjat Mercantil de Girona de dia 17 de juny de 2011
(notificat els dies 20 i 22 de juny de 2011).
Segon.- Decretar la pèrdua i retenció de la garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació
del contracte, IVA exclòs per respondre de l’incompliment del contractista i dels danys i
perjudicis ocasionats
(...)
Cinquè.- Atorgar un termini de 10 dies hàbils a comptar de la present notificació perquè
FLORET SL I LA Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (seu de Llagostera), puguin
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presentar les observacions o al·legacions que estimin convenients. El número d’aval inscrit
en el registre especial és de 9340.03.1162533-62 d’import 4.470,98 euros.
Atès que l’esmentat acord es va notificar a FLORET SL en data 08/07/11 i a la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (seu de Llagostera) en data 13/10/11.
Atès que havent transcorregut el termini concedit no s’ha presentat cap al·legació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Executar l’aval de la mercantil FLORET SL inscrit en el registre especial amb el
número 9340.03.1162533-62 d’import 4.470,98 euros.
Segon.- Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal.

B.6) EXECUCIÓ AVAL MERCANTIL FLORET SL, PER OBRES D’ADEQUACIÓ DEL
CAMÍ PEATONAL I PISCA CICLABLE DE L’AUTOVIA, FASE II.- Aprovació.Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2011 la part resolutiva del qual
diu literalment:
Primer.- Declarar resolt el contracte administratiu d’obres consistent en l’adequació del camí
peatonal i pista ciclable de l’Autovia fase II: substitució de l’arbrat, poda, adequació punts de
trobada i zona de descans per haver presentat el desistiment i renuncia , el dia 2 de maig de
2011, així com per haver iniciat la declaració de concurs i insolvència de la mercantil
FLORET SL davant del Jutjat Mercantil de Girona de dia 17 de juny de 2011 (notificat els
dies 20 i 22 de juny de 2011).
Segon.- Decretar la pèrdua i retenció de la garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació
del contracte, IVA exclòs per respondre de l’incompliment del contractista i dels danys i
perjudicis ocasionats
Atorgar un termini de 10 dies hàbils a comptar de la present notificació perquè FLORET SL I
LA Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (seu de Llagostera), puguin presentar les
observacions o al·legacions que estimin convenients. El número d’aval inscrit en el registre
especial és de 9340.03.1162534-75 d’import 13.414,89 euros.
Atès que l’esmentat acord es va notificar a FLORET SL en data 17/10/11 i a la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona (seu de Llagostera) en data 13/10/11.
Atès que havent transcorregut el termini concedit no s’ha presentat cap al·legació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Executar l’aval de la mercantil FLORET SL inscrit en el registre especial amb el
número 9340.03.1162534-75 d’import 13.414,89 euros.
Segon.- Notificar el present acord a la Tresoreria Municipal.

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