Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 D’AGOST 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. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
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 minuts del matí del dia 28 de
juliol de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
Les regidores senyores Mauri i 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 28 de juliol 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.- a) Llicències.Atès: Que el Regidor Delegat d’Urbanisme 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:
Trefinos SL
DNI: B-60.700.614
Representat per :Eva Creixell Andres
Obra Construcció d'un cobert tancat industrial
Carrer Fanga, 0
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 346/11
Condicions - Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l'edificació com l'espai públic. (Expedient 346/11)
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Francisco Molina Gomez
Representat per :Josep Serrano Juscafresa
Obra ascensor particular en edificació existent
Carrer Berguedà, 20
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 381/11
Condicions - Aquesta llicència únicament contempla l'execució de les obres, pel
que caldrà, abans de posar en funcionament l'ascensor, obtenir la corresponent
autorització d'indústria.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

b) Pròrrogues.Vist: que el Regidor Delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de les següents pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més
avall s’esmenten i a favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès: 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 pròrrogues de llicències d’obres majors.
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Atès: el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
CONCEDIR les següents pròrrogues de llicències d’obres majors, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A:
Claudine Bataille
Representat per :Martí Pagés Boix
Obra Reforma habitatge adossat
Carrer Pepet Gilet, 3
Població:
CALELLA
Expedient nº 431/09 Pròrroga
Condicion
- Aquesta pròrroga es correspon al període ja exhaurit, i a efectes de
tramitació de la llicència de primera ocupació.
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- AVALS.- Devolució.1) VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 1788/11, de data 25 de juliol de 2011, es va
concedir la llicència de 1ª Ocupació a la senyora Claudine Bataille, en relació a la llicència
d’obres amb número d’expedient 431/09, concedida per acord de Junta de Govern Local de
data 23 d’octubre de 2009 per a la reforma d’un habitatge adossat situat al Passatge Pepet
Gilet, número 3, de Calella de Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 25 de juliol de 2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 10 de febrer de 2010 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 431/09,
prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora Claudine Bataille i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2) VISTA la instància presentada en data 16 de desembre de 2009, amb registre d’entrada
número 19286/09, pel senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la societat
Promotres 98, S.L., amb CIF número B-17.584.103, sol·licitant la devolució de la garantia de
40.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 489/04, concedida per acord de Junta de Govern Local
celebrada en data 2 de desembre de 2004.
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ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 29 de juliol de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 40.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 3 de gener de 2005 per la
correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanmitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 16 de desembre de 2009, amb registre
d’entrada número 19286/09, pel senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la
societat Promotres 98, S.L., amb CIF número B-17.584.103, de devolució de la garantia de
40.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 489/04, prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte
on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la
societat Promotres 98, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament.

3) VISTA la instància presentada en data 16 de desembre de 2009, amb registre d’entrada
número 19286/09, pel senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la societat
Promotres 98, S.L., amb CIF número B-17.584.103, sol·licitant la devolució de la garantia de
40.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 497/04, concedida per acord de Junta de Govern Local
celebrada en data 28 d’abril de 2005.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 29 de juliol de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 40.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 23 de maig de 2005 per la
correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 16 de desembre de 2009, amb registre
d’entrada número 19286/09, pel senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la
societat Promotres 98, S.L., amb CIF número B-17.584.103, de devolució de la garantia de
40.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 497/04, prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte
on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la
societat Promotres 98, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament.

4) VISTA la instància presentada en data 4 de juliol de 2011, amb registre d’entrada número
10029/11, per la senyora Montserrat Rossell López, en representació de la senyora
Margarita Ricart Mompó, sol·licitant la devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 591/10, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 28 de
gener de 2011.
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ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 28 de juliol de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 10 de febrer de 2011 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge, 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 4 de juliol de 2011, amb registre
d’entrada número 10029/11, per la senyora Montserrat Rossell López, en representació de
la senyora Margarita Ricart Mompó, de devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 591/10, 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 a la senyora Montserrat Rossell López, en representació
de la senyora Margarita Ricart Mompó i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

5) VISTA la instància presentada en data 16 de desembre de 2009, amb registre d’entrada
número 19286/09, pel senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la societat
Promotres 98, S.L., amb CIF número B-17.584.103, sol·licitant la devolució de la garantia de
40.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 795/04, concedida per acord de Junta de Govern Local
celebrada en data 28 d’abril de 2005.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 29 de juliol de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 40.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 23 de maig de 2005 per la
correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 16 de desembre de 2009, amb registre
d’entrada número 19286/09, pel senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la
societat Promotres 98, S.L., amb CIF número B-17.584.103, de devolució de la garantia de
40.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 795/04, prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte
on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació de la
societat Promotres 98, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament.

4.- COMISSIÓ NEGOCIADORA DE LA JORNADA I CÒMPUT HORARI ANUAL DE LA
POLICIA LOCAL – 2012.- Creació.Atès els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament el dia 25 d’abril de 2007, en què es va
aprovar l’acord de condicions de treball del personal funcionari 2007 – 2009.
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Atès que el dia 11 de juny de 2011 s’ha constituït l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que el dia 17 de juny de 2011, l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Palafrugell ha
dictat el Decret 1480/2011, que estableix el cartipàs municipal, i en concret la delegació a
favor de la regidora senyora Judit Zaragoza Llirinós, de l’Àrea de Recursos Humans.
Atès que la Junta de Personal va nomenar com a representants del personal funcionari a la
Comissió Paritària de Seguiment i Interpretació a la senyora Lídia Gonzàlez Ramos i al
senyor Jaume Castillo Medina.
Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, en el procediment abreujat
522/2010, ha dictat sentència en què estima el recurs interposat contra els acords de Junta
de Govern Local de 17 de setembre de 2010 i 15 d’octubre de 2010, per part de SPPMECAT, en el sentit que no queda acreditat que s’hagi realitzat consultes prèvies amb els
representants dels treballadors, per tal de determinar l’equivalència de les 40 hores
setmanals en còmput anual de jornada del cos de la Policia Local que s’havia fixat en 1816
hores.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Proposar com a representants de l’Ajuntament a la comissió paritària de seguiment
i interpretació de l’acord de condicions de treball del personal funcionari 2007 – 2009, amb
veu i vot, als senyors Juli Fernández i Iruela, Alcalde President de l’Ajuntament de
Palafrugell, i a la senyora Judit Zaragoza Llirinós, regidora delegada de Recursos Humans,
en relació a la determinació del còmput anual de la jornada del cos de la Policia Local.
També tindran veu i vot la Presidenta de la Junta de Personal i el representant de la Policia
Local anteriorment esmentats. Les seccions sindicals SPPME-CAT i SFP tindran veu i no
vot.
Segon.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i SPPME-CAT (Javier Muñoz
Serrano) i SFP (Francesc Igualador Banaset).

5.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.1) Vista la instància núm. 10845 de data 15 de juliol de 2011, presentada pel senyor Ricardo
Martínez Barberà en representació de l’empresa RMB SCCL, sol·licitant autorització per una
durada de quatre anys per ocupar la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules
i cadires i amb estructura de cobriment davant del seu establiment anomenat
RESTAURANT TANGO situat a les Voltes, 8 de Calella de Palafrugell, ocupant una
superfície de 16 m2.
Vist que l’empresa RMB SCCL ha comunicat el canvi de titularitat de l’esmentat establiment
el dia 15 de juliol de 2011.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa la liquidació núm. 523994 generada per error a la senyora SÍLVIA
ARMENGOL MARTÍNEZ:
CONTRIBUENT: SÍLVIA ARMENGOL MARTÍNEZ
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: CARLES RAHOLA, 2B, 2, 2 – 17200 PALAFRUGELL
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SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: LES VOLTES, 8 – 17210 CALELLA
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Anual

TIPUS
Estructura
cobriment i
tarima

SUP.

TARIFA REC. (*)

TOTAL

16 m2

61,30 €

1.029,84 €

Taxa OVP

Especial

5%

CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Anual

29,24 €

16 m2

4

116,96 €

Segon.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i
cadires amb estructura de cobriment, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

RMB SCCL
F61259800
CHOPITEA, 60 – 17210 CALELLA
LES VOLTES, 8 – 17210 CALELLA

Tercer.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Anual

TIPUS
SUPERF. TARIFA
Estructura
cobriment i
16 m2
61,30 €
tarima

TOTAL

Taxa OVP

Especial

980,80 €

CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Anual

29,24 €

16 m2

4

116,96 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 1.097,76 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013
i 2014.
Quart.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beige,
blanc o negre.
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2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials tèxtils
(coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de ser
uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat de
la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules,
cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la
de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa
l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades,
efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres
que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Caldrà tenir cura de l’enjardinament de l’espai ocupat.
12. Queda prohibida la publicitat de marques comercials a qualsevol dels elements que
s’instal·lin a la via pública (ombrel·les, cadires, taules, jardineres, etc.)
13. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
14. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
15. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de
fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat
de conservació i guarnides durant tot l’any.
16. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, i a l’Àrea
d’intervenció.

2) Vista la instància núm. 9700 de data 27 de juny de 2011 presentada pel senyor ANTONIO
DÍAZ MONDÉJAR sol·licitant la modificació de l’emplaçament de la terrassa i en concret per
desplaçar-la de la Plaça del Priorat de Santa Anna al carrer de la Verge Maria.
Vist l’informe d’ocupació de la via pública emès per l’inspector de via pública i activitats en
data 22 de juliol d’enguany que corrobora que tant l’emplaçament de la terrassa com la
superfície han sigut modificats.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar el canvi d’emplaçament de la terrassa de l’establiment Cafeteria Cal
Sometent de la Plaça Priorat Santa Anna al carrer Verge Maria amb una superfície efectiva
ocupada de 26 m2, 2 m2 més dels autoritzats amb anterioritat.
CONTRIBUENT: ANTONIO DÍAZ MONDÉJAR
DNI/NIF.:
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DOMICILI FISCAL: RAMON LLULL, 120 – 17255 BEGUR
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: PL. DE L’ESGLÉSIA, 6 – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG. TEMP.

Taxa OVP

CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

Primera

Anual

TIPUS

SUP.

TARIFA

REC.
(*)

TOTAL

Taules i
cadires

2 m2

34,80 €

5%

73,08 €

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Anual

29,24 €

2 m2

1

29,24 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense sol·licitud
de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració extemporània previst a
l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haurà de fer efectiva la quantitat de 102,32 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013
i 2014.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris,
beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials
tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de
ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat
de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules,
cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la
de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa
l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no
declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres
que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
Caldrà tenir cura de l’enjardinament de l’espai ocupat.
Queda prohibida la publicitat de marques comercials a qualsevol dels elements que
s’instal·lin a la via pública (ombrel·les, cadires, taules, jardineres, etc.)
Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de
fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat
de conservació i guarnides durant tot l’any.
Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, i a l’Àrea
d’intervenció.

3) Vista la instància núm. 9613 de data 22 de juny de 2011, presentada per la senyora
Mercè Martos Prats sol·licitant la modificació de l’emplaçament de la terrassa i en concret,
per desplaçar la del carrer de l’Allada al passatge posterior del mercat de la carn.
Vist l’informe d’ocupació de la via pública emès per l’inspector de via pública i activitats en
data 22 de juliol d’enguany, que corrobora que tant l’emplaçament de la terrassa com la
superfície han sigut modificats.
Atès que es comprova que la Sra. Mercè Martos Prats ha fet efectiva la liquidació aprovada
per Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2011.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar el canvi d’emplaçament de la terrassa de l’establiment El Petit Cafè del
Mercat, del carrer de l’Allada al carreró de darrera del mercat de la carn i amb una superfície
efectiva ocupada d’11,25 m2, 4 m2 més dels autoritzats amb anterioritat.
CONTRIBUENT: MERCÈ MARTOS PRATS
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: BARRIS I BUIXÓ, 8, 3ER., 2A - 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: PASSATGE POSTERIOR MERCAT DE LA CARN –
17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Taxa OVP
Primera Anual
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cadires
CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

€

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Anual

29,24 €

4 m2

1

29,24 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions presentades
amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense sol·licitud de
l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració extemporània previst a l’article
27 de la Llei General Tributària.
Haurà de fer efectiva la quantitat de 175,40 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013
i 2014.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris,
beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials
tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de
ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat
de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules,
cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la
de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa
l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no
declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres
que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Caldrà tenir cura de l’enjardinament de l’espai ocupat.
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12. Queda prohibida la publicitat de marques comercials a qualsevol dels elements que
s’instal·lin a la via pública (ombrel·les, cadires, taules, jardineres, etc.)
13. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
14. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
15. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de
fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat
de conservació i guarnides durant tot l’any.
16. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, i a l’Àrea
d’intervenció.

4) Vista la sol·licitud núm. 9755 de data 28 de juny de 2011 presentada pel senyor JOAN
PONT PONSATÍ representat pel senyor Toni González Martínez on sol·licita autorització per
a instal·lar una tarima coberta a la terrassa que l’establiment EL PASSADÍS té autoritzada
d’aparcament interior.
Vist l’informe emès amb data 22 de juliol de 2011 per l’inspector de via pública i activitats
que corrobora la instal·lació de la tarima i l’estructura de cobriment amb una superfície
efectiva de 30 m2.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar a l’establiment EL PASSADÍS, la instal·lació d’una tarima de fusta i d’una
estructura de cobriment a la terrassa de l’aparcament interior i amb una superfície efectiva
de 30 m2:
CONTRIBUENT: JOAN PONT PONSATÍ
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: BARCELONETA, 13, 1 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: AVDA. ESPANYA, S/N – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Segon.- Aprovar la següent liquidació corresponent a la diferència de tarifa entre l’ocupació
amb taules i cadires i l’estructura de cobriment:
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Taxa OVP
Tercera Anual

SUPERF. TARIFA
30 m2
6,80 €

TOTAL
204,00 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 204,00 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
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D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013
i 2014.

5) Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de març de 2011 que literalment diu:
“Vista la instància núm. 3877 de data 11 de març d’enguany, presentada per la senyora M.
Carmen Andújar Lozano, en nom i representació de GERANLO S.L. sol·licitant autorització
per una durada de quatre anys per ocupar la via pública amb la instal·lació d’una terrassa
amb taules i cadires davant del seu establiment anomenat BAR PATXEI situat al carrer de
Pi i Margall, 12 i a la façana del Mercat de la Carn de Palafrugell, ocupant una superfície
total de 22 m2.
Atès que fetes les comprovacions en referència a l’amplada disponible a les dues voreres,
per tal de respectar la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, resulta que la superfície
disponible per a l’ús privatiu de la terrassa és d’un total de 10 m2, 6 m2 davant de
l’establiment i 4 m2 a la vorera del davant.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i
cadires, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

GERANLO S.L.
B17847732
PI I MARGALL, 12 – 17200 PALAFRUGELL
PI I MARGALL, 12 – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Anual

TIPUS
Taules i
cadires

SUPERF. TARIFA

Taxa OVP

Especial

10 m2

44,80 €

CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Anual

29,24 €

10 m2

2

58,48 €

TOTAL
448,00 €

...”
Vista la instància núm. 10900 de data 18 de juliol de 2011, presentada per la senyora M.
Carmen Andújar Lozano, en nom i representació de GERANLO S.L, en la que fa constar la
seva disconformitat sobre l’acord de Junta de Govern Local esmentad anteriorment i
sol·licitant que s’estimi la seva petició i li sigui autoritzada la instal·lació dels 12 m2 davant de
l’establiment i els 4 ja autoritzats a la vorera del davant.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa la liquidació núm. 483275 generada a nom de GERANLO, SL, per
import de 506,48 euros.
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Segon.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i
cadires, a favor de :
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:

GERANLO S.L.
B17847732
PI I MARGALL, 12 – 17200 PALAFRUGELL
PI I MARGALL, 12 – 17200 PALAFRUGELL

Tercer.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Anual

TIPUS
Taules i
cadires

SUPERF. TARIFA
16 m2

44,80 €

Taxa OVP

Especial

CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Anual

29,24 €

16 m2

4

116,96 €

TOTAL
716,80 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 833,76 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013
i 2014.
Quart.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. La terrassa només es podrà muntar a les tardes, ja que l’espai en què es troba
situada, durant els matins està ocupat pel mercat de la fruita i verdura.
2. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró,
gris, beige, blanc o negre.
3. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials
tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de
ser uniforme per tot l’establiment.
4. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat
de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules,
cadires i zones de pas).
5. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte
la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com
disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
6. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
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7. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
8. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions
no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
9. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
10. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència
municipal.
11. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels
arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
12. Caldrà tenir cura de l’enjardinament de l’espai ocupat.
13. Queda prohibida la publicitat de marques comercials a qualsevol dels elements que
s’instal·lin a la via pública (ombrel·les, cadires, taules, jardineres, etc.)
14. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran
de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
15. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
16. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de
fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte
estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
17. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, i a l’Àrea
d’intervenció.

6.- PLATGES.- Resolucions.1) Vist l’escrit núm. 10774 de data 14 de juliol de 2011 presentat pel Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino on es comunica a aquest Ajuntament la revisió del cànon
dels serveis de temporada segons la petició feta per aquest Ajuntament mitjançant l’acord de
Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2011.
Atès que en aquest acord es comunicava al Servei Provincial de Costes que el camp de
boies interior de la badia de Llafranc format per 66 ancoratges es troba ubicat dins de zona
portuària i que per tant no està subjecte a cap cànon per part del Ministerio de Medio
Ambiente atès que queda fora del seu domini competencial.
Vist que un cop revisat el cànon es comprova que no s’han deduït els 66 ancoratges de la
zona portuària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Demanar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que deixi sense
efecte la liquidació aplicada per les 66 boies interiors, essent el còmput total de boies per les
quals aquest organisme ha d’originar la liquidació de 218.
Segon.- Acompanyar aquest acord del plànol de domini portuari de la badia de Llafranc.

2) Vista la instància núm. 11554 de data 30 de juliol de 2011 presentada pel senyor XAVIER
SALAS RODRÍGUEZ, sol·licitant autorització per a realitzar massatges a la platja de
Tamariu durant el mes d’agost.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Denegar la petició del senyor Xavier Salas Rodríguez atès que el pla d’usos i serveis a les
platges aprovat per la Direcció General de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, no contempla el desenvolupament d’aquesta activitat ni la possibilitat de disposar
d’un espai per fer-la durant aquest any 2011.

7.- ACCÉS A DUES PLACES DE LA LLAR D’INFANTS SANTA TERESA.- Aprovació.1) Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que la filla de
la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número GS200700237
pugui continuar assistint a la llar d’infants Santa Teresa, durant el curs 2011-2012.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa Teresa
SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001, s’estableix el
compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5 places per a infants
subjectes a acció especial.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar que aquesta menor pugui continuar ocupant una de les places gratuïtes de la Llar
d’Infants Santa Teresa tot el curs 2011-2012, amb el benentés que aquesta plaça de
conveni no serà renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el contrari
abans del 30 de juny de 2012.

2) Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que la filla de
la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número GS200800456
pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, durant el curs 2011-2012.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa Teresa,
SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001, s’estableix el
compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5 places per a infants
subjectes a acció especial.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar que aquesta menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la Llar d’Infants
Santa Teresa tot el curs 2011-2012, amb el benentés que aquesta plaça de conveni no serà
renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el contrari abans del 30 de juny
de 2012.

8.- CONTRACTE D’ACTUACIÓ AMB L’AUDITORI PEL CONCERT
DESCORDA”, AL TMP, EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2011.- Aprovació.-

“CORDA

I

ATÉS que l’Àrea de Cultura ha programat el concert familiar “Corda i descorda” amb la
col·laboració de Joventuts Musicals el dia 13 de novembre de 2011 a les 12h al Teatre
Municipal de Palafrugell.
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ATÈS que cal signar un contracte d’actuació amb la Fundació Privada de L’Auditori i
L’Orquestra, amb NIF G 64006646 i domicili social al c. Lepant, 150, de Barcelona (08013),
que percebrà la quantitat de 1.680€ + 16% IVA = 1.982,40 € pel concepte de l’actuació.
VISTOS els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- APROVAR el pagament a la Fundació Privada de L’Auditori i L’Orquestra de la
quantitat de 1.680€ + 16% IVA = 1.982,60 € pel concepte del concert “Corda i descorda” que
tindrà lloc al Teatre Municipal de Palafrugell el pròxim 13 de novembre de 2011 a les 12h.
El pagament es realitzarà en el termini màxim de seixanta dies des de la data d’expedició de
la factura corresponent després de la celebració del concert, mitjançant transferència
bancària al compte corrent de la Fundació La Caixa.
Segon.- FACULTAR l’alcalde per a la signatura dels contractes pertinents.
Amb càrrec a la partida de Despeses Programació Teatre, núm. 46.335.22614.
Tercer.- DONAR de baixa parcialment per import de 1.982,60 € la reserva 22011/96 del
Conveni de Joventuts Musicals pel 2011.

9.- CONTRACTE D’ACTUACIÓ AMB ESZENA PROJECTES CULTURALS, PEL
“CONCERT CHOPIN”, AL TMP, EL DIA 10 D’AGOST DE 2011.- Aprovació.ATÉS que l’Àrea de Cultura ha programat el concert “Concert Chopin” a càrrec d’Albert
Guinovart i Oriol Aymat amb la col·laboració de Joventuts Musicals el dia 10 d’agost de 2011
a les 22h al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell.
ATÈS que cal signar un contracte d’actuació amb Eszena Projectes Culturals (NIF J65570624), representada per Anna Mayné Valls, adreça al carrer Méndez Núñez, 46, baixos
de Badalona (08911), que percebrà la quantitat de 2.360,00 € (IVA inclòs) pel concepte de
l’actuació.
VISTOS els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
Primer.- APROVAR el pagament a Eszena Projectes Culturals (NIF J-65570624),
representada per Anna Mayné Valls, adreça al carrer Méndez Núñez, 46, baixos de
Badalona (08911), la quantitat de 2.360,00 € (IVA inclòs) en concepte del concert “Concert
Chopin” que tindrà lloc al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell el pròxim 10 d’agost de 2011
a les 22h.
El pagament, tal i com estipula el contracte d’actuació, s’abonarà mitjançant un xec
nominatiu que s’entregarà a la representant dels artistes en finalitzar el concert.
Segon.- FACULTAR l’alcalde per a la signatura dels contractes pertinents.
Amb càrrec a la partida de Despeses Programació Teatre, núm. 46.335.22614.
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Tercer.- DONAR de baixa parcialment per import de 2.360,00 € la reserva 22011/96 del
Conveni de Joventuts Musicals pel 2011.

10.- PAGAMENT AUTOR DEL CALENDARI 2012.- Aprovació.ATÈS que l’Ajuntament de Palafrugell edita anualment un calendari de temàtica local.
ATÈS que el calendari 2012 porta com a nom Les penúltimes imatges. Can Mario i la Bòbila,
del qual n’és autor el fotògraf palafrugellenc Jordi Cané.
VISTA la factura presentada pel senyor Jordi Cané, en concepte de les fototografies que
il·lustren el calendari 2012.
VISTOS els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
APROVAR el pagament de 1.392,40 € (IVA inclòs) a Auto-taller Cané, amb NIF B17447939,
amb domicili al C/ Bruguerol, 69 17200 de Palafrugell, en concepte de les fotografies i el
disseny del Calendari 2012, editat per l’Ajuntament de Palafrugell.

11.- REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
ALTERADA PER OBRES
IL.LEGALS A L’HABITATGE SITUAT AL CARRER ILLES FORMIGUES NÚMERO 2,
BAIXOS 2ª, A CALELLA DE PALAFRUGELL, REALITZADES PEL SENYOR DOMINIQUE
AUGEROT DANIEL.- Aprovació d’un nou termini.VIST l’acord de la Junta de Govern Local, pres en sessió celebrada el dia 11 de febrer de
2011, que transcrit textualment diu així:
“ VIST l'expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa d'obres sense llicència.
ATÈS el butlletí d’inspecció emès per l’inspector d’obres municipal en data 1 de setembre de
2009, segons el qual a l’habitatge situat al carrer Illes Formigues número 2, baixos 2ª, a
Calella, el senyor DOMINIQUE AUGEROT DANIEL havia portat a terme obres, sense la
corresponent llicència municipal, consistents en el tancament de la terrassa amb PVC.
ATÈS que per Resolució de l’Alcaldia número 539/10, de data 1 de març de 2010, es va
requerir al senyor Dominique Augerot Daniel perquè en el termini de dos mesos des de la
recepció del requeriment, s’ajustés a la legalitat demanant, si procedia, la llicència
corresponent, i sens perjudici de què en cas de no ser legalitzable 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 davant la impossibilitat de notificar el trasllat de l’esmentada Resolució, es va
publicar un edicte al BOP número 70 de data 14 d’abril de 2010, i es va exposar al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament pel termini corresponent.
ATÈS que mitjançant escrit amb data de sortida 8 d’octubre de 2010 i número de registre de
sortida 14454, notificat mitjançant edicte publicat al BOP número 213 de data 8 de novembre
de 2010, i exposat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Palafrugell d’acord amb la
diligència emesa en data 23 de novembre de 2010, es va concedir tràmit d’audiència al
senyor Dominique Augerot Daniel, sense que transcorregut el termini concedit formulés cap
al·legació.
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ATÈS que les obres realitzades consisteixen en el tancament de la terrassa amb PVC, a
l’habitatge situat al carrer Illes Formigues número 2, baixos 2ª, a Calella, 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 que la competència per disposar l'enderroc correspon a la Comissió de Govern,
d'acord amb l’apartat primer, lletra q), de la Resolució de l’Alcaldia número 828, de data 19
de juny de 2003, sobre Delegació d’Atribucions en la Comissió de Govern, 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 30/92 de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Disposar l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència
municipal, a l’habitatge situat al carrer Illes Formigues número 2, baixos 2ª, a Calella, pel
senyor DOMINIQUE AUGEROT DANIEL consistents en el tancament de la terrassa amb
PVC.
Segon.- Concedir al senyor DOMINIQUE AUGEROT DANIEL el termini d’un mes perquè
porti a terme les esmentades obres d’enderroc, fent-li l’advertiment que un cop transcorregut
aquest termini sense que ho hagi portat a terme, ho executarà l’Ajuntament de Palafrugell de
manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal. ...”
ATÈS que davant de la impossibilitat de poder notificar aquest acord al senyor Dominique
Augerot Daniel, es va publicar un edicte al BOP número 63, de data 31 de març de 2011, i
exposat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Palafrugell pel termini legalment establert,
sense que transcorregut el termini formulés al·legacions.
ATÈS que s’ha constatat que fins el dia d’avui el senyor Dominique Augerot Daniel no han
portat a terme l’enderroc de les obres il·legalment executades, havent transcorregut en molt
el termini concedit.
ATÈS que la finca on s’han efectuat les obres sense la corresponent llicència municipal, es
correspon amb la finca registral número 17114, inscrita en el Registre de la Propietat de
Palafrugell al tom 2633, llibre 340, foli 56, inscripció 4ª, a nom del senyor Daniel Dominique
Augerot, a títol d’adjudicació.
ATÈS el contingut de l’article 204 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.
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ATÈS el que estableix l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, abans 198 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
ATÈS que del contingut de la documentació i fotografies que consten a l’expedient
administratiu, es constata que les obres realitzades i que actualment resten pendents
d’enderrocar al carrer Illes Formigues número 2, baixos 2ª, a Calella de Palafrugell,
consisteixen en el tancament de la terrassa amb PVC, les quals incompleixen la normativa
urbanística vigent, per la qual cosa s’ha de procedir a la reposició de la legalitat urbanística
alterada, portant a terme el total enderroc de tot allò que no s’ajusti al planejament vigent.
ATÈS que la competència per disposar l'enderroc o reposició correspon a la Comissió de
Govern, d'acord amb l’apartat primer, lletra q), de la Resolució de l’Alcaldia número 828, de
data 19 de juny de 2003, sobre Delegació d’Atribucions en la Comissió de Govern, i també
d’acord amb el que disposa l’article 198 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, ara 206 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el qual s’aprova el Text refós d ela Llei d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS el que estableixen 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 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Ratificar el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada els dia 11 de febrer de 2011, punt 13.
Segon.- Concedir al senyor Dominique Augerot Daniel un nou termini improrrogable de dos
mesos perquè porti a terme l’enderroc de les obres que actualment resten pendents
d’execució, al carrer Illes Formigues número 2, baixos 2ª, a Calella de Palafrugell,
consisteixen en el tancament de la terrassa amb PVC, les quals no s’ajusten a la normativa
urbanística vigent.
Tercer.- Advertir al senyor Dominique Augerot Daniel que un cop transcorregut aquest
termini sense que s’hagin portat a terme les esmentades obres d’enderroc, aquestes obres
seran executades per l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves
expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, tot això sens perjudici de la imposició
prèvia de les multes coercitives corresponents, de manera reiterada per nous terminis, fins
aconseguir l’acompliment de l’ordre de reposició.
Quart.- Sol·licitar al senyor registrador del Registre de la Propietat de Palafrugell la
inscripció d’aquest acord, com anotació preventiva d’infracció urbanística, a la finca registral
número 17114, inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell al tom 2633, llibre 340,
foli 56, inscripció 4ª, a nom del senyor Daniel Dominique Augerot, a títol d’adjudicació.

12.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA SUBVENCIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE
JOVENTUT.- Aprovació.-
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Vist l’informe emes per l’àrea de joventut de l’Ajuntament en relació a la subvenció atorgada
per la Direcció General de Joventut, que diu textualment:
“Que data 30 de setembre de 2010 la Direcció General de Joventut, de la Generalitat de
Catalunya, va concedir a l’Ajuntament de Palafrugell una subvenció per a inversió en béns
immobles de 55.000 € per a la redacció d’un projecte tècnic per a la rehabilitació i adaptació
de Hospital Municipal per transformar-lo en un alberg juvenil (1a Fase).
Que el pressupost total de la redacció del projecte (1a Fase i 2a Fase) és de 186.700 €.
Que en data 17 de desembre de 2010 l’Ajuntament de Palafrugell va sol·licitar un canvi de
destinació per a la redacció de projecte tècnic per adequar-lo com a instal·lació destinada a
promoure i difondre la música i el lleure entre els col·lectius joves.
Que en data 24 de gener de 2011 la Direcció General de Joventut concedeix el canvi de
destinació.
Que en data 31 de gener de 2011 l’Ajuntament de Palafrugell havia de presentar la primera
justificació d’aquesta subvenció, la qual cosa no es va poder fer perquè no s’havia iniciat el
projecte.
Que la Direcció General de Joventut va expressar la importància de realitzar les
justificacions dins dels terminis fixats per les bases de la convocatòria i que realitzaria els
esforços necessaris per tal d’acceptar la justificació (sempre abans de la finalització de la
segona i última justificació, és a dir l’1 de novembre de 2011) però que aquesta voluntat
expressada no la podia garantir.
Que en data 29 d’abril de 2011 es va aprovar la contractació de l’aixecament topogràfic de
l’antic Hospital, per un import de 3.422 € a càrrec d’aquesta subvenció i que actualment
s’hauria de realitzar una despesa de 67.578 € si no es vol perdre aquesta subvenció.”
Atès que a data d’avui no s’ha procedit a la licitació per a la redacció del projecte tècnic per
tal de poder justificar la subvenció.
Atès que segons les Bases de la subvenció s’havia de justificar el 50% abans del 31 de
gener i l’altra 50% abans de l’1 de novembre de 2011.
Atès que no es va donar compliment a l’obligació de justificar el 50 % de la subvenció abans
del 31 de gener de 2011 i per aquest fet des de la Direcció General de Joventut no
garanteix a l’Ajuntament de Palafrugell que s’acceptarà la justificació que es pugui presentar
per tal de fer el cobrament íntegre de la subvenció.
Atès que procedir de manera immediata a la contractació de la redacció del projecte per tal
de poder complir la segona data del 50% de justificació de la subvenció suposaria haver de
prescindir per raons de temps del procés de participació ciutadana per tal de decidir el futur
destí d’aquest equipament.
Atès que a la vista de les anteriors consideracions es considera que procedeix sol·licitar al
pròrroga en la subvenció atorgada per tal de poder obrir un procés de participació ciutadana
per decidir el futur destí d’aquest equipament i posteriorment redactar el projecte tècnic que
s’adeqüi amb la finalitat escollida.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Sol·licitar la pròrroga, pel màxim termini possible, per a la justificació de la
subvenció d’import 55.000 euros atorgada en data 30 de setembre de 2010 per la Direcció
General de Joventut va concedir una subvenció per a inversió en béns immobles de 55.000
€ per a la redacció d’un projecte tècnic per a la rehabilitació i adaptació de l’antic Hospital
Municipal de Palafrugell.
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’àrea de Joventut.

13.- BAIXA RECAPTACIÓ NÚMERO 2/2011.- Aprovació.Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
referència 2/2011, corresponent a diversos conceptes i exercicis.
Vist el que disposa el Reial decret 939/2005, Reglament General de Recaptació, articles 61 i
següents en matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de
prescripció, articles 66 a 70 i article 220 en matèria de rectificació d’errors.
Comprovats els successius tràmits duts a terme per l’Oficina de Recaptació, amb el fi de
realitzar els diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius indicats al
llistat annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de SEIXANTA-UN
MIL SET CENTS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (61.700,46 €), amb el següent
detall:
any
2001
2002
2002
2003
2004
2006
2006
2007
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

tribut
Impost Vehicles Tracció Mecànica -PadróImpost Vehicles Tracció Mecànica -PadróTaxes Immobles
Impost Vehicles Tracció Mecànica -PadróImpost Vehicles Tracció Mecànica -PadróImpost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Taxa de recollida d'escombraries
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44,79
107,78
81,14
107,78
113,16
255,41
653,55
23,47
24,65
396,52
5.102,24
764,71
233,92
1.951,84
38,00
11.336,92
233,92
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2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Tributs
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Increment del Valor dels Terrenys
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Taxa de recollida d'escombraries
Tributs

6.494,67
44,27
1.460,58
8.431,25
10.431,60
138,00
5.131,47
8.098,82

Motius de Baixa:
motiu
Gestió Tributària: Recaptació
Gestió Tributària: Rendes
Total:

import
51.834,74
9.865,72
61.700,46

Segon.- Notificar el present acord el Departament de Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns.

14.- COMPROMÍS DESPESA PRESSUPOST 2012.- Aprovació.Vista la instància 11415 presentada en data 28 de juliol de 2011 pel senyor Miquel Ferrer i
Girbal en representació de L’ESCOLA DE MÚSICA DE PALAFRUGELL, per la que sol·licita
que l’Ajuntament de Palafrugell emeti un document on es comprometi a incloure en el
Pressupost 2012 la consignació per reconèixer la despesa corresponent el segon pagament
del 50% de l’aportació municipal corresponent al curs 2011-2012 i que aquest pagament es
realitzi en el compte del qual és titular l’Escola de Música de Palafrugell.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2011 que prorroga el termini
del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de
Palafrugell pel curs 2011/2012, amb l’advertiment que aquest conveni quedaria interromput i
substituït per subrogació, quan entri en funcionament el nou contracte de gestió del servei
públic mitjançant concessió del Servei municipal d’Escola de Música de Palafrugell.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2011 que va aprovar la darrera
revisió de l’aportació municipal a favor de l’Escola de Música Palafrugell corresponent al
curs 2010-2011 establint un import total de 35.150,95 euros.
Atès que fins que no s’acordi la revisió de l’aportació municipal pel curs 2011-2012 serà
vigent l’import corresponent al curs 2010-2011.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2011 que va aprovar el
reconeixement de despeses a favor de l’Escola de Música Palafrugell en concepte de primer
pagament del 50% de l’aportació municipal corresponent al curs 2011-2012 per import de
17.575,47 euros a càrrec del pressupost de despeses municipal de l’any 2011, que s’haurà
de pagar abans del 30 de setembre de 2011.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions i del redactat del conveni de col·laboració
quedaria pendent de reconèixer el segon pagament del 50% de l’aportació municipal
corresponent al curs 2011-2012 per import de 17.575,47 euros que s’haurà de fer efectiu
abans del mes del 30 de gener de 2012 i per tant s’haurà d’imputar en el pressupost de
despeses de l’any 2012.
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Atès que d’acord amb l’article 162 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el pressupost ha de constar l’import
màxim d’obligacions que es preveuen reconèixer durant l’exercici.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el compromís per tal d’incloure en el pressupost de l’exercici 2012 la
consignació adequada i suficient per tal de poder reconèixer el segon pagament del 50% de
l’aportació municipal corresponent al curs 2011-2012 per import de 17.575,47 euros ,
segons conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de
Palafrugell.
Segon.- Informar a l’interessat que el reconeixement de la despesa del punt anterior està
condicionat al correcte compliment de la totalitat d’obligacions establertes en el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell, i que una
vegada reconeguda l’obligació aquesta es farà efectiva en el compte titularitat de l’Escola de
Música de Palafrugell, tal com ha sol·licitat l’interessat.

15.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 10.470 de data 11 de juliol de 2011,
presentada pel senyor BOUMDIANE BELGHIT, MOHAMED, sol·licitant la baixa del rebut
483.054 en concepte de Preu Públic curs Anglès bàsic vespre, al·legant que no l’interessava
el curs i que no sabia que l’havia de comunicar-ho a l’Oficina d’Educació.
Ates que quan els interessats s’inscriuen se’ls informa que es tracta d’un compromís i que
en cas que desitgin cancel·lar la inscripció, ho hauran de comunicar abans de 10 dies des de
l’inici del curs.
Vist que el senyor BOUMDIANE BELGHIT, MOHAMED no va comunicar la seva baixa.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la petició presentada pel senyor BOUMDIANE BELGHIT, MOHAMED
i per tant ratificar la liquidació núm. 483.054
Segon.- Notificar a l’interessat per als efectes que corresponguin.

2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.365 de data 27 de juliol del 2011,
presentada per la senyora M L G G en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-3568-BK, 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 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-3568-BK, 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-3568-BK a nom de la senyora M L G G amb efectes de l’any 2011 i
posteriors.
Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la senyora M
L G G, tal com segueix a continuació:
Exercici
2011

Núm. rebut
470800

Matrícula
GI-3568-BK

Import

65,21€

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció
i tresoreria.

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 9075 presentada en data 11 de juny
de 2011 pel senyor SILVIO LAS HAYAS ATIENZA, on sol·licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte d’Impost sobre béns immobles dels anys 2009 i 2010, en relació a la
finca amb referència cadastral 4677107EG1347N0001UX, al·legant que ha rebut de la
Gerència Territorial del Cadastre a Girona la resolució estimatòria del recurs que va
presentar i el valor cadastral de la seva finca ha disminuït.
Vista la resolució estimatòria emesa per la Gerència del Cadastre en data 15 d’abril de 2011
en relació a l’expedient 159582.17/10, on hi figura com a data d’alteració cadastral l’11 de
juny 2010.
Vist l’article núm. 9.6 de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles, que diu textualment:
6. Quan l’Ajuntament conegui de la conclusió d’obres, o altres alteracions, que originen una
modificació de valor cadastral, respecte al que figura en el seu padró, liquidarà l’IBI en la
data que la Gerència Territorial del Cadastre estableixi el nou valor cadastral. La liquidació
de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent
per aquests els compresos entre el següent a aquell en que van finalitzar les obres, o en que
es va produir l’alteració, que han originat la modificació de valor i el present exercici.
Atès que d’acord amb el punt anterior aquesta modificació de valor cadastral té efectes per a
l’Impost Sobre Béns Immobles corresponent a l’any 2011.
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Atès que la liquidació d’IBI de l’any 2011 (núm. 496915) de la finca afectada ja reflecteix
aquesta modificació i està calculada sobre el nou valor cadastral assignat per la Gerència
del Cadastre.
Vist l’article 4 del text refós de la Llei del cadastre Immobiliari, el qual diu textualment:
Competencias
La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la difusión de la
información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que
comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la
cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a
través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes
Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de
valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la
Dirección General del Catastro”.
Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent, Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, la modificació de la data d’alteració
cadastral.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor LAS HAYAS ATIENZA SILVIO.
Segon.- Informar al senyor LAS HAYAS que pot recorre contra l’acord pres per la Gerència
del Cadastre a Girona per modificar la data d’alteració cadastral.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

4) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 7636 de data 16 de maig de 2011,
presentada per la senyora BALMASEDA ESTEVEZ, MAGDELENA i el senyor TERCERO
JAIME, ALFONSO en nom i representació de la societat BANCO SANTANDER, donant
coneixement de l’adjudicació judicial, al seu favor d’una finca de la mercantil INICIATIVA
ERFU 2002, SL.
Considerant l’informe emès per l’Àrea de recaptació, que diu textualment: “Contra la
mercantil INICIATIVAS ERFU 2002 SL se segueix expedient de constrenyiment núm.
200900565, i es va decretar l’embargament de la finca núm. 17201 del Registre de la
Propietat de Palafrugell, notificant l’acord als creditors següents: Agència Estatal
d’Administració Tributària i Banco Santander.
Els dèbit reclamants corresponien a: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 2008 a 2010 i
TAXA IMMOBLES 2008 a 2010 (pas de vehicles).
Informats de l’adjudicació de la finca a favor del creditor i acreditada la nova titularitat des de
l’any 2010, s’ha deixat sense efecte l’embargament i modificats els arxius fiscals amb
efectes 2011.
Una vegada enllestit l’expedient, cas d’insolvència del deutor, es continuarà el procediment
contra els possibles responsables (administradors) i titulars de béns a efectes d’Impost
sobre Béns Immobles.
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En el cas de adquirents de finques només és exigible l’Impost sobre Béns Immobles en via
voluntària de pagament, en cap cas seran exigibles les taxes. Normativa aplicable: article 64
Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en
relació amb l'article núm. 78 de la Llei 58/2003, General Tributària.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Informar a BANCO DE SANTANDER SA que cas de resultar insolvent la mercantil
INICIATIVAS ERFU 2002 SL, es podrà continuar el procediment per l’Impost sobre Béns
Immobles contra els que siguin titulars, en aquell moment, de la finca registral 17201 del
Registre de la Propietat de Palafrugell.
Segon.- Recordar a BANCO DE SANTANDER SA que en properes adjudicacions ha de
comunicar els canvis de domini, a efectes d’Impost sobre Béns Immobles, a l’Ajuntament de
Palafrugell o al Centre de Gestió Cadastral.

5) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 7728 de data 18 de maig de 2011,
presentada pel senyor AREGALL PICAMAL, JOSEP com apoderat de la societat ALFONSO
INMOBLES, SA, interposant recurs de reposició contra la diligència d’ampliació de
l’embargament de béns immobles de data 30/03/11, al·legant que no s’ajusta a dret.
Considerant l’informe emès per l’Àrea de recaptació, que diu textualment: “El deute objecte
d’ampliació de l’embargament correspon a l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2010 i
la diligència va ser notificada al recorrent en data 1 d’abril de 2011, enlloc del dia 21, com es
diu a la instància. Igualment es va notificar la diligència als creditors Catalunyacaixa i Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
L'article núm. 14.2.c del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, estableix el següent: “Plazo de interposición. El recurso de reposición
se interpondrá dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de finalización del período de
exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u
obligados al pago.”
Per tant, ha transcorregut més d’un mes des de la notificació de l’acte, i s’ha de considerar
extemporània la presentació del recurs, sense més consideracions de fons.
Pel que respecta les al·legacions del recorrent, són reiteratives de les al·legades en el recurs
interposat contra la diligència d’embargament inicial (per dèbits de l’Impost sobre Béns
Immobles 2009), les quals van ser desestimades per l’Ajuntament i objecte de recurs
contenció administratiu.
En seu judicial, per interlocutòria de 03/03/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Girona (mesures cautelars 34/2011) es va acordar desestimar la suspensió de la
resolució impugnada.
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.- Notificar el següent acord a l’interessada
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6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11572 presentada en data 1 d’agost
de 2011 per la senyora CARMEN ULLASTRES PASCAL, on sol·licita que se li compensin
els rebuts pagats en concepte d’IBI dels anys 2008 i 2009, en relació a la finca amb
referència cadastral 3513114EG1431S0001GZ, amb la liquidació IBIUL núm. 496518/11,
al·legant que aquests rebuts, tot i generar-se a nom de PERE PUJADAS SABATER, és ella
qui els va fer efectius.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 21/7/2011 on aprova la liquidació dels anys
2008 a 2011 en concepte d’IBI de la finca amb referència cadastral
3513114EG1431S0001GZ, atès que des del Centre de Gestió Cadastral es va dictar un nou
valor cadastral en virtut de les alteracions produïdes.
Atès que es comprova que la nova liquidació es va aprovar a nom de la senyora CARMEN
ULLASTRES PASCAL.
Atès que es comprova que en el mateix acord de la Junta de Govern Local s’aprova la
devolució dels exercicis 2008 i 2009, del mateix immoble, a favor del senyor PERE
PUJADAS SABATER, antic titular dels rebut d’IBI, que es compensen amb els deutes
pendents al Servei de Recaptació.
Atès que el 50% de propietat de l’immoble que pertanyia al senyor PUJADAS va ser objecte
d’embargaments i subhasta amb posterior adjudicació a la societat IMPALS SL a l’any 2009.
Atès que es comprova que la senyora ULLASTRES consta com a propietària del 50% de
l’immoble des de l’any 1986 i en data setembre de 2010 va adquirir a IMPALS SL la totalitat
de la propietat.
Atès que la senyora ULLASTRES aporta els rebuts originals dels exercicis 2008 i 2009 que
acrediten que va fer efectiu el seu pagament.
Vist l’article 73.1 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
Artículo 73. Compensación de oficio.
1. La Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se
encuentren en período ejecutivo.
Asimismo, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario las
cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de
comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido
anulada otra anterior de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 26 de esta
Ley.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada per la senyora CARMEN ULLASTRES PASCAL i
compensar la devolució aprovada en el punt primer de l’acord de Junta de Govern de data
21/7/11 a favor dels senyor PUJADAS SABATER PERE, en concepte d’IBI, amb la nova
liquidació pels mateixos exercicis i concepte, d’acord amb el següent detall:
Núm. de liquidació
Devolució compensada
Pendent de pagament

496518
2.155,82 €
1.932,37 €

Segon.- Deixar sense efecte la compensació de la devolució d’ingressos indeguts a nom
dels senyor PUJADAS SABATER PERE aprovada en el punt segon de l’acord de Junta de
Govern Local de data 21/7/2011.
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Tercer.- Informar a la senyora ULLASTRES que la data límit per fer l’ingrés del pendent de
pagament és el 20/10/2011.
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.382 de data 27 de juliol del 2011,
presentada pel senyor JORDI ARCAS MARTÍNEZ, en la qual sol.licita la devolució del rebut
pagat número 494062 en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials
corresponent a l’exercici 2011 de l’immoble situat al carrer Sant Sebastià, número 66 local P,
al.legant que es va donar de baixa de l’activitat comercial en data 30 de setembre de 2010.
Atès que es comprova que el rebut 494062 del qual es reclama la devolució correspon a un
rebut en concepte de Taxa per recollida d’escombraries d’import 81,14 € que correspon a la
tarifa de locals sense activitat.
Vist el que disposa l’article 12è punt 8. de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per
recollida d’Escombraries el qual diu textualment:
8. Locals sense activitat ......................... 81,14€.
Atès que a la vista de les anteriors consideracions es considera que el rebut número 494062
és correcte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució del rebut pagat número 494062 a nom del
senyor JORDI ARCAS MARTÍNEZ.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.008 de data 19 de juliol del 2011,
presentada per la senyora NÚRIA AZÓN VALERO, per la qual sol·licita l’anul·lació del rebut
pendent número 523564/2 en concepte Taxa per Ocupació per parades i barraques de la
Festa Major, al·legant que no va instal·lar cap atracció.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Municipals, de data 27 de juliol de 2011 el qual diu
textualment::
“ Que realitzada la inspecció al recinte firal de Palafrugell el dia 24 de juliol de 2011 es
comprova que efectivament la senyora NÚRIA AZAON VALERO no ha insta·.lat cap tipus
d’atracció en aquest espai i per tant no procedeix la liquidació del 100% de l’atracció.
Que d’acord amb la seva petició i en base a l’article 7è de la taxa núm. 15, es liquidi el 50%
de reserva de plaça de l’espai.”
Atès que es comprova que en data 19 de juliol de 2011 es va fer efectiu el pagament del
50% de la liquidació aprovada i en conseqüència no procedeix aprovar cap nova liquidació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal rel rebut pendent a nom de la senyora
NÚRIA AZÓN VALERO, tal com segueix a continuació:
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Núm. rebut
523564/2

Exercici
2011

Concepte
Taxa Ocupació Via Pública Fira Festa Major

Import
61,38€

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

9) Vistes les instàncies amb registre d’entrada núm. 3.381 i 10.131 de dates 4 de març i 5 de
juliol de 2011, respectivament presentades per la senyora GARCIA AGUILERA,CARMEN
en les qual sol·licita donar de baixa la llicència d’activitat de la botiga del carrer Terme núm.
28 i així mateix modificar el rebut en concepte de taxa d’escombraries corresponent.
Considerant la resolució de l’alcaldia núm. 1627/11 de data 5 de juliol de 2011, en la qual
es dona de baixa l’establiment ubicat al carrer del Terme, núm. 28 de Palafrugell amb
efectes des de el dia 28 de febrer de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 494.532, en concepte d’Escombraries Industrials,
corresponent a l’any 2011 i a nom de la senyora GARCIA AGUILERA, CARMEN.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora GARCIA AGUILERA, CARMEN,
tal com segueix a continuació, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa:
ANY

CONCEPTE

2011 - 8.2 Locals sense activitat..........- carrer Terme, 28

IMPORT
81,14 €

Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada.

10) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10469 presentada en data 11 de
juliol de 2011 pel senyor MUSTAPHA ZAYZOUN, 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 3004101EG1430S0038OO, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
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
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de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris per a
gaudir d’aquesta bonificació, perquè el senyor ZAYZOUN té pendent en fase executiva dues
liquidacions de l’any 2008 en concepte d’Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
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.

11) Vista la instància amb número de registre d’entrada 9979 presentada en data 1 de juliol
de 2011 pel senyor MOHAMED ZOUBIR, 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 3002101EG1430S0053KK, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
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
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/522125 d’import 120,73 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
Zoubir pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre la
quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

12) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10964 presentada en data 19 de
juliol de 2011 pel senyor AZYZ AZHARI EL ABDELLAH, 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 3104101EG1430S0024DZ, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
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
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/498293 d’import 134,36 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor AZHZ
AZHARI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre la
quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

13) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10865 presentada en data 15 de
juliol de 2011 pel senyor AUGUSTO EDUARDO ZAVALA GUTIÉRREZ, on sol·licita la
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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 4006102EG1440N0008BU, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
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
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/522054 d’import 457,20 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
ZAVALA GUTIÉRREZ pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del
50% sobre la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

14) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10596 presentada en data 12 de
juliol de 2011 pel senyor AHMED TALHI EL HADI, 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 3501118EG1430S0284WM, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
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:
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- 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
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/519879 d’import 273,42 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
AHMED TALHI EL HADI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació
del 50% sobre la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva
notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

15) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10485 presentada en data 11 de
juliol de 2011 pel senyor GOUZA FOUAD, 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 3104103EG1430S0023UB, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/507421 d’import 162,37 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
GOUZA FOUAD pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50%
sobre la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

16) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10486 presentada en data 11 de
juliol de 2011 pel senyor LOTFI HARBOULI EKHALIDI, 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 3501118EG1430S0158TE, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
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
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/508022 d’import 248,17 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
HARBOULI LOTFI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50%
sobre la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

17) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10468 presentada en data 11 de
juliol de 2011 pel senyor MOHAMED EL MAZIANI, 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 4204301EG1440S0057RE, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
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
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.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/511926 d’import 138,01 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor EL
MAZIANI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre la
quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.
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18) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11339 de data 26 de juliol de 2011,
presentada per la senyora FRIGOLA GRASSOT, MARIA ASSUMPCIÓ, en la qual interposa
recurs contra la provisió de constrenyiment dictada el 21 de juny de 2011, en relació a les
liquidacions provisionals de les quotes d’urbanització del sector SUD 1.12 Brugueres, 2 de
Palafrugell.
Considerant l’informe emès per l’Àrea de recaptació, que diu: “El deute reclamat
corresponen a les liquidacions núm. 523175 i 523173, per quotes urbanístiques del sector
Brugueres, notificades a començament de l’any 2010. De les esmentades liquidacions es va
sol·licitar el seu fraccionament de pagament, que va se desestimat per la Junta de Govern
Local de data 08/10/2010, per manca de presentació de la documentació requerida.
La provisió de constrenyiment s’ha notificat en data 23/06/2011, i no es va pagar en els
terminis legals de l'article núm. 62 punt 5 de la Llei 58/2003, General Tributària. Iniciat el
procediment de constrenyiment s’ha decretat l’embargament de les finques adjudicades, per
constar afectes al pagament de la liquidació de la reparcel·lació urbanística. La diligència
d’embargament s’ha notificat en data 25/07/2011.
El recurs demana la suspensió del procediment, al·legant que se està negociant amb
l’Ajuntament de Palafrugell la cessió de les finques resultants, motiu que no es pot valorar
dintre del procediment de constrenyiment.
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.- Informar a l’interessat que contra la desestimació del recurs de reposició no es
podrà interposar el mateix recurs.

19) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11384 de data 27 de juliol de 2011,
presentada pel senyor LOPEZ CARRASCO, ALFONSO, sol·licitant donar de baixa la taxa
per escombraries industrials del carrer d’Aró Local L-9 de Palafrugell, que consta a nom del
senyor PEREZ MORENO, FRANCISCO JAVIER, al·legant que no es desenvolupa cap
activitat a l’esmentat local.
Considerant l’informe emes per l’inspector de la via pública i activitat, el qual diu:
“Realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que no hi cap
activitat a la finca objecte de la inspecció, ja que es pot observar el local buit i amb rètols de
en venda.
Vist el que disposa l’article 66.1 del Reglament General de Recaptació el qual diu :
“Quan un deutor a l’hisenda pública no comprès en l’article anterior sigui, a la vegada,
creditor de la mateixa per un crèdit reconegut, transcorregut el període voluntari,
s’expedirà certificació de descobert i es compensarà d’ofici el deute, més el recàrrec de
constrenyiment, amb el crèdit. la compensació serà notificada a l’ interessat/ada ”.
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Puix que es comprova l’existència de un deute que manté el senyor PEREZ MORENO,
FRANCISCO JAVIER amb la recaptació municipal en concepte de liquidació
complementària d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) de l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor PEREZ MORENO,
FRANCISCO JAVIER, per un import de CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS------------58,48 Euros.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm. 476.252,
restant un import a retornar de QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS-------------49,60 Euros.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessat.

20) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17789 de data 26 de novembre del 2010,
presentada per la senyora PASCUAL SUÑE, MONTSERRAT, sol·licitant la devolució de la
fiança dipositada en concepte de Preu públic comandament, per la pilona automàtica de
Calella de Palafrugell.
Considerant l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 25 de setembre de 2009, el
qual diu: “Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars següents,
prèvia presentació del rebuts originals pagats relacionats a continuació i previ retorn
del comandament a distància:
REBUT

CONGNOM I NOM

382273

PASCUAL SUÑE, MONTSERRAT

PREU
PÚBLIC
35,00

TOTAL A
RETORNAR
35,00 Euros

Puix que es comprova que la senyora PASCUAL SUÑE, MONTSERRAT, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la senyora PASCUAL SUÑE,
MONTSERRAT, per un import de 35 Euros, en concepte de Preu públic comandament a
distància i previ retorn de l’original del rebut núm. 455.934.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessada.

21) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11576 de data 1 d’agost de 2011,
presentada per la senyora MARTINEZ ANDUJAR, MARGARITA en representació de la
senyora DOBAÑO MARTINEZ, LAURA, sol·licita la devolució de l’import a retornar de 4,23
Euros corresponents a dos trimestres de l’exercici 2011 de l’IVTM ( Impost sobre vehicles de
tracció mecànica ) del vehicle amb matrícula C-1132-BPS.
Considerant que el vehicle amb matrícula C-1132-BPS és va donar de baixa amb definitiva
amb data 05 de juny de 2011.
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Atès que es comprova en data 2 de maig de 2011 es va efectuar cobrament mitjançant
ingrés en la caixa de recaptació per un import de 8,46 Euros---------en concepte d’IVTM (
Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) corresponent a l’any 2011.
Puix que es comprova que la senyora DOBAÑO MARTINEZ, LAURA no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyor DOBAÑO
MARTINEZ, LAURA, QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS-------4,23 €--- en
concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari de la interessada vista la
disposició del rebut original en aquest Ajuntament.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessada.

16.- DESPESES.- a) Ordenació.Vista la relació número 58 de despeses que, a la vista de les factures presentades i
conformades, es proposen reconèixer.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el reconeixement de les següents despeses:
Aplicació

Import

Text lliure

MULTIAPLICACIÓ

22.628,06

ISS FACILITY SEVICES SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL
JUNY 2011 (AS)

MULTIAPLICACIÓ

19.654,03

ISS FACILITY SEVICES SA. SERVEI NETEJA CEIP BARCELO MATAS,
TORRES JONAMA,CARRILET,PIVERD JUNY 2011 (AS)

2011 11 920 21600

9.429,39

2011 32 241 22607

9.750,00

T SYSTEMS IBERIA SA. CONTRACTE MANTENIMENT PROGRAMARIS 2010
(IN)
SUARA SERVEIS SCCL. CONTRACTE DE SERVEI PROFESSIONALITZACIO
AJUDANT DE CUINA, PROGRAMA SUMA'T

2011 34 321 22604

6.532,66

DINAMITZACIO IL.LUSIONS. SERVEI MONITORATGE LLAR INFANTS
TOMANYI MES DE JUNY SISENA PART (ED)

2011 32 241 22607

7.350,00

SUARA SERVEIS. PROGRAMA SUM'AT VARIS CURSOS 35% DEL
CONTRACTE I TREBALLS ASSOCIATS (ED)

2011 11 920 21600

9.712,27

T SYSTEMS ITEC IBERIA SA. MANTENIMENT PROGRAMARI 2011 (IN)

2011 20 231 22602

8.436,05

2011 72 170 64001

2.944,10

AGUSTI SOLES LLUIS. 2000 UNITATS GUIA HABITATGE PLA DE BARRIS
(PB)
MIATEC INNOVA SL. CERTIFICACIO 1/3. OBRES MILLORA EMERGETICA A
VARIS EQUIPAMENTS ELEBORACIO I EXECUCIO AUDITORIES (MA)

2011 72 170 64000

3.227,30

MIATEC INNOVA SL. CERTIFICACIO 1/3. OBRES MILLORA EMERGETICA A
VARIS EQUIPAMENTS ELEBORACIO I EXECUCIO AUDITORIES (MA)

2011 72 170 62200

16.538,88

MIATEC INNOVA SL. CERTIFICACIO 1/3. OBRES MILLORA EMERGETICA A
VARIS EQUIPAMENTS ELEBORACIO I EXECUCIO AUDITORIES (MA)

2011 71 171 22717

35.764,37

CENTRE JARDINERIA PALAFRUGELL.. SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA
MES DE JULIOL 2011

2011 71 165 22722

19.414,72

ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT
PUBLIC MES DE JULIOL 2011
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2011 71 155 22712

75.459,43

TOTAL RELACIO

246.841,26

PERE GIRALT SAGRERA. SERVEI MANTENIMENT VIALS I ESPAIS PUBLICS
MES DE JULIOL 2011

Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal que procedeixi a efectuar el pagament immediat
de les despeses aprovades en el punt anterior.

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:
Fase

Aplicació

AD

2011 71 150 62200

AD

2011 72 170 22616

AD

2011 11 920 63200
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
PROSEÑAL SA. SENYALITZACIO VIARIA TRES ESTABLIMENTS
1.519,84 CRUILLA C/ COSTA VERDA I ANTONI J ROVIRA (IP)
AGUSTI SOLES LLUIS. 2000 EXEMPLARS FULLETO DESPLEGABLE
692,66 INFORMATIU PER EMBARCACIONS I USUARIS PLATGES (MA)
PALAHI AGUSTI JAUME. CAIXES AMB ENDOLLS I INSTAL.LACIO DE
1.177,64 XARXA PER NOUS EQUIPS INFORMATICS AL PUNT OMNIA (JO)
3.390,14

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) ADDENDA AL CONVENI AMB INTERMARCHE.- Aprovació.Vist el conveni de col·laboració signat en data 23 de novembre de 2000 entre l’Ajuntament
de Palafrugell i la societat VALEJOTI SA en relació a la instal·lació d’un supermercat al
carrer Mestre Sagrera 29.
Atès que al referit conveni VALEJOTI SA es comprometia entre d’altres a realitzar unes
aportacions anuals d’import 6.010,12 euros des del 2008 fins a l’any 2019.
Atès que a data d’avui consten realitzades les aportacions dels exercicis 2008 a 2010.
Atès que desprès de diferents processos de fusió a data d’avui la societat successora de
l’activitat és ITM IBERICA SA
Atès que aquesta societat està totalment desvinculada de l’exercici de l’activitat del
supermercat al carrer Mestre Sagrera 29.
Vist el redactat de la proposta d’addenda al conveni per tal de substituir les aportacions a
realitzar pels exercicis 2011 a 2019 per un pagament únic.
Vist l’informe emes per l’interventor acctal.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el redactat de l’addenda de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i ITM
IBERICA SA
Segon.- Facultar a l’Alcade a la signatura de la present addenda.

B.2) REGISTRE DE FUNDACIONS.- Inscripció.Atès que el dia 26 de juliol de 2011, registre d’entrada 11326, la FUNDACIÓ PÚBLICA
JOSEP PALLACH, amb domicili al carrer dels Valls, 20, 17200 Palafrugell, ha sol·licitat la
seva inscripció amb l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que és necessari procedir, d’ofici, a la seva inscripció en el Registre Municipal de
Fundacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Inscriure a la FUNDACIÓ PÚBLICA JOSEP PALLACH en el registre municipal de
Fundacions, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM FUNDACIÓ
9 FUNDACIÓ PÚBLICA JOSEP PALLACH
Segon.- Notificar el present acord a l’esmentada Fundació i al Cap de l’Àrea d’Educació.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí. En
dono fe.
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