Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 D’OCTUBRE 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
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer
sessió ordinària en primera convocatòria, essent les nou del matí del dia 6 d’octubre de
2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
La senyora Begonya Montalban, excusa la seva assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 29 de setembre 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 Delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de llicències per a les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenten i a favor de les
persones que igualment s’assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de
les mateixes i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’atorgament de les llicències referides a OBRES
MAJORS.
Vistos: Els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'Urbanisme i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
CONCEDIR les següents llicències d’obres amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Consell Comarcal del Baix Empordà DNI: P6700009A
Obra Obres d'adequació del Centre d'acollida d'animals abandonats de la comarca
del Baix Empordà (polígon3 parcel·la 23) (Fases I i II).
Carrer Morena, 0
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 475/11
Condicions - Aquesta llicència s'atorga d'acord amb l'article 56.4, del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme, pel
que els projectes que només comportin obres de conservació, d'adequació, de
millora o de manteniment de les construccions existents efectivament destinades a
usos admesos per la Llei d'Urbanisme resten únicament subjectes a llicència
municipal.
- Condicionada a respectar aquells individus vegetals significatius i proposar
plantacions alternatives a la franja de servitud que potenciï una franja arbrada
paral·lela a la carretera.
- Condicionada a que en cas que es produeixi contaminació acústica de la via, el
promotor haurà d'executar les mesures adients per solucionar-ho, dintre dels costos
finals d'urbanització.
- El sistema d'il·luminació definit en el projecte d'urbanització no afectarà
negativament als usuaris de la carretera. Si es produís enlluernament en la via, el
promotor haurà d'executar les mesures correctores adients per solucionar-ho, dintre
dels costos finals d'urbanització.
- Caldrà disposar, prèviament a l'execució de qualsevol obra o actuació dintre de la
zona d'afectació de la carretera, la preceptiva autorització a l'organisme encarregat
de la seva explotació (el Servei Territorial de Carreteres de Girona o la Diputació de
Girona), d'acord amb el que disposa l'article 29 de la Llei 7/1993.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.

b) Parcel.lacions.Atès: que el Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de llicències
per a les PARCEL·LACIONS que tot seguit s’esmenten i a favor de les persones que
igualment s’ assenyalen.
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Considerant: que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de la
mateixa i que l’article 70 del Reglament Orgànic Municipal atribueix la competència
per a l’atorgament de llicències a la Junta de Govern Local.
Vistos: els articles 187, 191 i 192 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i els articles 238, 242 i 246 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 llicències d’obra amb les condicions que expressament es determinen i
amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Finques Palafrugell, S.L.
DNI:B17.098.526
Representat per :Ramon Estapiñà Fernández
Obra Divisió horitzontal
Carrer Gas, 17
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 366/11-x
Condicions - Aquesta llicència s'atorga amb la documentació tècnica presentada
en data 15 de setembre de 2011, i la documentació presentada en data 26 de
setembre.
- Urbanísticament es pot atorgar aquesta llicència atès que l'ús de la nova entitat que
es crea, és d'oficines, pel que d'acord amb el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, i
la seva modificació núm. 2, no es permetrà la seva modificació d'ús.
Elements de tribut
Parcel·lació 128,10 €

c) Desistiments.VIST l’escrit de data 21 de setembre de 2011 amb número de registre d’entrada 14192,
presentat per la societat Esaroda, SL amb CIF número B-60.614.997, en el qual desisteix de
portar a terme les obres de construcció habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Santa
Marta números 34-40 de Llafranc al terme municipal de Palafrugell, corresponent a
l’expedient número 634/10.
ATÈS que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 634/10, a nom de Esaroda,
SL, va ser concedida en data 28 de juliol de 2011 per la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament.
ATÈS que s’ha comprovat pels Serveis Tècnics Municipals que, en data d’avui, no s’han
iniciat les obres.
ATÈS que es comprova que l’autoliquidació d'import 2.121,91 euros en concepte d'Impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a nom de l’empresa Esaroda, SL, consta pendent
a la Tresoreria Municipal .
ATÈS el que disposa l’article 90 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ATÈS el que disposa l’article 54 en relació a l’article 53.1r i 53.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 634/10
corresponent a la construcció habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Santa Marta números
34-40 de Llafranc al terme municipal de Palafrugell, a nom de la societat Esaroda, SL.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 634/10.
Tercer.- Anul·lar l’autoliquidació d'import 2.121,91 euros en concepte d'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres a nom de l’empresa Esaroda, SL amb CIF número B60.614.997.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a l’empresa Esaroda, SL, amb domicili a
efectes de notificació al carrer Tarragona número 96 entresol 2ª de Barcelona (CP 08015).
Cinquè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL.LACIONS RAMADERES DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA “CAN DURAN”,
SITUADA AL PARATGE MOLLÓ, POLÍGON 2, PARCEL.LA 104, DE LLOFRIU, AL
TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Informació pública.VISTA la instància presentada en data 10 de setembre de 2010 amb número de registre
d’entrada 13809, pel senyor Pere Duran Gasull en representació de la societat Duran C.B,
sol·licitant llicència d’obres majors per a la millora d’instal·lacions ramaderes de l'explotació
ramadera Can Duran, situada al polígon 2 parcel·la 104 de Llofriu, terme municipal de
Palafrugell, amb número d’expedient 450/10.
VIST el projecte refós amb les modificacions sol·licitades pels Serveis Tècnics Municipals i
presentat en aquest Ajuntament en data 30 de setembre de 2011, amb número de registre
d’entrada 14590, pel senyor Pere Duran Gasull en representació de la societat Duran, CB.
ATÈS que la finca ubicada en la parcel·la 104 del polígon 2 del paratge de la Riera Grossa
de Palafrugell. Està classificada en règim de sòl no urbanitzable pel POUM de Palafrugell, i
està inclosa dins l’àmbit de la unitat de paisatge UP-08 “Paratge de la Riera Grossa.
ATÈS el contingut de l’informe emès pels tècnics municipals en data 4 d’octubre de 2011.
ATÈS el que disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS el que disposa l’article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS el que disposen els articles 53, 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Sotmetre el projecte de millora d’instal·lacions ramaderes de l'explotació ramadera
Can Duran, situada al polígon 2 parcel·la 104 del paratge de la Riera Grossa, terme
municipal de Palafrugell, amb número d’expedient 450/10, presentat per la societat Duran,
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CB, a un període d’informació pública pel termini d’un mes, disposant la publicació del
corresponent edicte en el Butlletí de la Província i a un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l’àmbit.
Segon.- Sol·licitar els informes preceptius a les administracions competents en la matèria
d’aquest projecte.
Tercer.- Transcorregut el termini indicat sotmetre novament l’expedient a la Junta de Govern
Local per la seva aprovació prèvia, trametent-lo posteriorment a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per a l’aprovació definitiva.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Pere Duran Gasull, en
representació de la societat Duran C.B amb número de CIF E-17.590.001, i amb domicili a
efectes de notificació al carrer Garrigues número 6 de Llofriu, a Palafrugell (CP 17214).

4.- OBRES.- Certificacions.S’acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

5.- AVALS.- Devolució.VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2311/11, de data 30 de setembre de 2011, es
va concedir la llicència de 1ª Ocupació al senyor Mohamed el Boukhrissi, en relació a la
llicència d’obres amb número d’expedient 620/06, concedida per acord de Junta de Govern
Local de data 8 de febrer de 2007 per a la ampliació d’edifici plurifamiliar entre mitgeres
(total: 1 habitatge existent + 2 habitatges), situat al carrer Velázquez número 49, de
Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 29 de setembre de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 12 de març de 2007 per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000 € dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 620/06,
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 Mohamed el Boukhrissi i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

6.- CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
D’UNA CAMPANYA DE FOMENT DEL COMPOSTATGE CASOLÀ A L’ÀMBIT DEL PLA
DE BARRIS.- Adjudicació.Vist l’acord de junta de govern local de 8 de setembre de 2011, segons el que s’aprovà el
Plec de clàusules Econòmico–Administratives i Tècniques reguladores del procediment
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negociat sense publicitat per la contractació d’una campanya de compostatge casolà a
l’àmbit del Pla de Barris de Palafrugell.
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Medi Ambient segons el qual es valoren les
diferents propostes presentades i es conclou que la oferta més avantatjosa és la presentada
per SPORA
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SPORA, representada per la Sra. Laia Valenzuela Morraja,
amb domicili al c/ Països Catalans, 158, 3r, 17190 de Salt i NIF B17770975, el contracte per
el servei de disseny, edició i subministrament de material, informació i comunicació de la
campanya de foment del compostatge casolà a l’àmbit del Pla de Barris de Palafrugell, per
import de 40.000 euros (18% IVA inclòs), amb el següent desglossament:
Partida
20 170 22606
20 170 22606

Exercici
2011
2012

Import (IVA inclòs)
10.000 €
30.000 €

Segon.- L’adjudicatari haurà de constituir el 5% de l’import aprovat (IVA exclòs) en concepte
de garantia definitiva i presentar certificació conforme està al dia de les obligacions fiscals i
de la seguretat social.
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Sílvia Esteva directora del Pla de Barris i a les
empreses participants a la licitació.

7.- TRAMESA A ENDESA DE LES RECLAMACIONS PER PÈRDUES DEGUT AL TALL
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DEL PASSAT DIA 6 D’AGOST DE 2011, A
LLAFRANC.- Aprovació.Atès que els passats dies 6 i 7 d’agost de 2011, es va produir un tall en el subministrament
elèctric al nucli costaner de Llafranc, al terme municipal de Palafrugell, provocant provocar la
manca de llum al llarg del cap de setmana, en plena temporada alta estival.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell es va comprometre a centralitzar totes les reclamacions
dels vilatans de Palafrugell fins el dia 1 d’octubre de 2011, per unificar-les, donar-les-hi un
tractament conjunt i remetre-les a la companyia subministradora d’energia elèctrica, a
efectes d’exigir responsabilitat pels danys ocasionats (lucre cessant i dany emergent), que
s’han ocasionat com a conseqüència dels talls de subministrament elèctric.
Atès el que estableix la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del
subministrament elèctric.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Remetre a Endesa Energia XXI SL, amb domicili a l’Av. Paral·lel 51 (08002) de
Barcelona, i a Endesa Energia SAU, amb domicili al carrer Montnegre 84 (17190) de Salt,
les reclamacions de particulars i establiments del terme municipal de Palafrugell, en
concepte dels danys i perjudicis patits (lucre cessant i dany emergent), com a conseqüència
del tall de subministrament elèctric que es va produir els dies 6 i 7 d’agost de 2011.
Segon.- S’adjunta com a documentació les reclamacions formulades i el llistat – resum, dels
reclamants:
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REGISTRE
D’ENTRADA
11899
11900
12053
12423
12424
12425
12466
12471
12472
13159
13233
14514
14659

NOM
PILAR MARTINEZ RUIZ
PILAR MARTINEZ RUIZ
JUAN FIEGO CRUZ (Restaurant Fiego)
JODOFI SL (Supermercat El Golfet)
JODOFI SL (Supermercat Càmping La Siesta)
JODOFI SL (Supermercat El Xaloc)
HOTEL TERRAMAR LLAFRANC SA
PILAR MARTINEZ RUIZ
LLUIS PONS GÓMEZ
CROISSANTERIA LLAFRANC
ANTONI MENDIETA FITER
HEPASA
BENJAMIN MARCELO VICUÑA HUBER

8.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
COL.LEGI DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA.- Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Col.legi de
Psicòlegs de Catalunya, per realitzar la valoració de les condicions psicològiques per l’ús de
l’arma de foc dels membres del cos de la Policia Local de Catalunya.
Atès el contingut de la Resolució IRP/154/2010, de 25 de gener, del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, per la que es dona publicitat al protocol pel qual
s’estableixen els criteris orientadors d’avaluació per la valoració de les condicions
psicològiques.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Col.legi de
Psicòlegs de Catalunya, per realitzar la valoració de les condicions psicològiques per l’ús de
l’arma de foc dels membres del cos de la Policia Local de Catalunya.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

9.- NORMATIVA D’ÚS DELS PUNTS D’ACCÉS A INTERNET DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell ha instal·lat en diferents espais municipals ordinadors
amb accés a Internet per tal d’apropar els ciutadans als serveis electrònics.
Atès que cal una normativa per tal de regular aquest punts d’accés públic a Internet.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la Normativa d’ús dels punts d’accés a Internet de l’Ajuntament de Palafrugell.
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10.- TRANSPORT ESCOLAR RAFEL SISTANÉ SL, A CALELLA, LLAFRANC I CENTRE
DE PALAFRUGELL.- Autorització.La Junta de Govern Local acorda donar-se per assabentada de l’escrit presentat el dia 27 de
setembre de 2011, registre d’entrada 14434, pel senyor Rafel Sistané Pujol, en
representació de l’empresa RAFEL SISTANÉ SL, en el qual exposa que té contractat el
servei de transport escolar del CEIP Torres Jonama, Pi Verd, Barceló i Matas i Carrilet de
Palafrugell durant el curs 2011/2012. Així mateix, sol.licita que li sigui concedida autorització
per fer l’esmentat transport escolar durant el curs 2011/2012.

11.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER ANETO 44 (AIGUA XELIDA), DE TAMARIU.- Aprovació.Atès que el dia 28 de setembre de 2011, la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Aneto, 44 (Aigua Xelida) de Tamariu, en què fa constar que a la parcel·la hi ha una heura
que envaeix la vorera, impedint el trànsit dels vianants i perjudicant la seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al senyor DOMINIQUE THIVISOL, amb domicili al carrer Salvador Dalí, 12
(17255) de Begur, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a retallar l’heura de la finca situada al carrer Aneto, 44 (Aigua
Xelida) 17212 Tamariu, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

12.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA A
L’AVINGUDA ANTONI J. ROVIRA, 33, DE CALELLA.- Aprovació.Atès que el dia 26 de setembre de 2011, la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada a l’Avinguda
Antoni J.Rovira, 33 1-00-1 de Calella, en què fa constar que a la parcel·la hi ha uns
baladres que sobresurten de la vorera, impedint el trànsit dels vianants i perjudicant la
seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al senyor AGUSTÍ ALBÓ ANGUERA, amb domicili a la Avinguda Antoni
J.Rovira, 38 (17210) de Calella, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar els baladres de la finca situada a l’Avinguda
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Antoni J.Rovira, 33 1-00-1 de Calella, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

13.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER FITOR, 21, DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 29 de setembre de 2011, la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Fitor, 21 cantonada amb el carrer de Rafel de Casanova de Palafrugell, en què fa constar
que a la parcel·la hi ha una tanca vegetal que envaeix la vorera, impedint el trànsit dels
vianants i perjudicant la seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la senyora MONTSERRAT AUQUER PALOMERA, amb domicili al
carrer Fitor, 21 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal de la finca situada al
carrer Fitor, 21 cantonada amb el carrer de Rafel de Casanova (17200) Palafrugell, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

14.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.1) Vista la instància núm. 12806 de data 30 d’agost d’enguany, presentada pel senyor Josep
Maria Plaja i Cruz en representació de l’empresa M. B. ENYESADOS S.L. sol·licitant
autorització per una durada d’un any per ocupar la via pública amb la instal·lació d’una
terrassa davant del seu establiment anomenat BAR RALLY situat al carrer de Frederic Martí
Carreras, 1 de Palafrugell, ocupant una superfície de 4 m2.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa per un
període de 3 mesos, a favor de :
CONTRIBUENT: M. B. ENYESADOS S.L.
DNI/NIF.: B-17378316
DOMICILI FISCAL: APT. DE CORREUS 260 – 17200 PALAFRUGELL
FREDERIC MARTÍ CARRERAS, 1 – 17200
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
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Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG.
Taxa OVP
CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

Segona

TEMP.
3 mesos

TIPUS
Taules i
cadires

SUPERF.

TARIFA

TOTAL

4 m2

8,70 €/mes

104,40 €

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

3 mesos

7,31 €

4 m2

1

7,31 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 111,71 € 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.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beige,
blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials tèxtils
(coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de ser
uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat de
la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules,
cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la
de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa
l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades,
efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres
que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
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13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de
fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat
de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, i a l’Àrea
d’intervenció.

2) Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 30 de setembre de 2011, emès per
l’Àrea de Serveis d’aquest Ajuntament, després de realitzar un reconeixement a l’exterior de
l’establiment anomenat LA TAVERNA DEL BUDA, situat a l’Avinguda del Mestre Josep
Bonay i Vidal, 17 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està ocupant la via
pública amb la instal·lació d’una màquina expenedora i 1 m2 de taules i cadires sense la
corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’Àrea de Serveis ha formalitzat amb l’acta de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan s’hagi
produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest aprofitament,
independentment de la posterior desautorització per realitzar l’esmentada activitat. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del senyor alcalde, Juli
Fernández, d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per a l’any 2011, a nom de:
CONTRIBUENT: MANUELA FERNÁNDEZ IRUELA
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: VERGES, 11, 1B – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: AVDA. MESTRE JOSEP BONAY, 17 – 17200
PALAFRUGELL
CONCEPTE CATEG. TEMP.
Taxa OVP

Anual

TIPUS
Màquina
expenedora

SUP.
1 ut.

TARIFA

REC. (*) TOTAL
199,76
173,70 € 15 %
€

* 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 efectives la quantitat de 258,10 € 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:
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a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

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.
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.
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).
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.
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.
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.
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.
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.

15.- CONTRACTE DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
MUNICIPAL.- Aprovació del programa 2011 per a la substitució de làmpades.Vist que el contracte de conservació de l’enllumenat públic municipal inclou els treballs de
manteniment programat, que corresponen a la reposició general de làmpades (bombetes) ,
de forma sistemàtica i d’acord amb la vida útil d’aquestes.
Atès que d’acord amb el plec de condicions el contractista es veu obligat a presentar la
proposta, la qual haurà d’ésser aprovada per l’Ajuntament.
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Vist la proposta presentada per Enllumenats Costa Brava SL i l’informe favorable emès pel
Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el programa de substitució general de làmpades per aquest any 2011
presentat per Enllumenats Costa Brava SL que ascendeix a un total de 39.816,66 euros
impostos inclosos, el qual a grans trets, preveu:
Segon.- Substitució d’un total de 1.330 unitats de bombetes.
Tercer.- Neteja de les llumeneres emprant productes de neteja d’etiqueta ecològica i d’acord
amb la metodologia descrita al programa.
Quart.- Substitució de juntes i elements filtrants i canvi de condensadors de compensació de
reactiva.
Cinquè.- Durada dels treballs: uns 40 dies laborables, a partir de principis d’octubre.
Atès que durant el mes de novembre, i durant tres setmanes de gener, s’han d’instal·lar, i
retirar, les garlandes de Nadal, està previst que les feines de canvi massiu de làmpades
acabin a mitjans de febrer de 2012.
Sisè.- Realització dels treballs en horari nocturn, de 0.00 a 8.00 h.
Setè.- Eliminació de residus d’acord amb la normativa vigent (caldrà adjuntar justificant de
gestor de residus)
Vuitè.- Enllumenats Costa Brava SL presentarà, abans de l’inici dels treballs, els certificats
del fabricant, d’acord amb la ITC-ECA-06.
Novè.- L’import corresponent a les operacions de canvi massiu de làmpades es pagarà
d’acord amb el quadre de preus contractual i d’acord amb els amidaments reals.
Desè.- Aquesta despesa es consignarà a la partida pressupostària 71.155.61900 “millores
enllumenat”

16.- MERCATS MUNICIPALS.- Resolucions.Vista la instància 14.392 de data 26 de setembre de 2011 presentada per la senyora Mercè
Bonany i Carles com a titular del lloc de venda núm.14 del mercat diari Zona Aparcament i
sol·licitant el lloc de venda núm. 9 del mercat diari c/ Pi i Margall per la venda de fruita i
verdura, mantenint els mateixos metres lineals de parada.
Vist l’existència d’espai lliure al carrer Pi i Margall.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir el lloc de venda núm. 9 del mercat diari c/ Pi i Margall a la senyora Mercè
Bonany i Carles amb una superfície de 2 ml, per la venda de fruita i verdura.
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Segon.- Donar de baixa el lloc de venda núm.14 del mercat diari Zona Aparcament a la
senyora Mercè Bonany i Carles i fer la corresponent modificació en el Padró del Mercat
Diari.
Tercer.- Notificar a l’interessada per als efectes que correspongui.

17.- RESOLUCIÓ SOL·LICITUDS AJUTS MATERIAL ESCOLAR PER ALUMNES DE P3,
P4 i P5 – CURS 2011- 2012.- Aprovació.Vistes les bases de la convocatòria per a la concessió ajuts municipals per a l’adquisició de
llibres de text i material escolar , per a famílies empadronades a Palafrugell, amb fills que el
proper curs 2011-2012 cursaran P3, P4 i P5 a qualsevol dels centres d’ensenyament públics
i concertats del municipi.
Vist que el termini per a la presentació de les sol·licituds, a l’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament, va finalitzar el dia 15.09.2011.
Vist que el període establert en les bases de la convocatòria per a la revisió i resolució de
sol·licituds era del 16 al 4 de setembre.
Revisades, des de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, totes les sol·licituds amb la seva
corresponent documentació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar, als sol·licitants que figuren en el llistat annex núm. 1 que consta a
l’expedient, un ajut per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari, de
35,00 € per alumne, i per un import total global de 4.025,00 €, a càrrec de la partida
52.422.48901.
Segon.- Denegar, als sol·licitants que figuren en el llistat annex núm. 2 que consta a
l’expedient, les sol·licituds formulades , al no complir amb tots els requisits establerts en les
bases de la convocatòria.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

18.- PREUS DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE PALAFRUGELL, PER AL CURS 2011 –
2012.- Aprovació.Atès que en data de 25 d’agost de 2004 es va aprovar per Ple municipal el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per prestar
el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès el paràgraf 7 (plana 7) del capítol tercer sobre el finançament del conveni abans
esmentat.
Atesos els preus proposats per l’Escola de Música de Palafrugell, calculats aproximadament
en base a l’augment de l’IPC català setembre de 2010 a setembre de 2011, que es detallen
tot seguit:
Els preus públics són els següents:
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Matèries
Iniciació a la Música
Llenguatge musical
Cant Coral
Instrument (primer) ½ hora setmana
Instrument (primer) ¾ hora setmana
Instrument (primer) 1 hora setmana
Instrument (segon) ½ hora setmana
Instrument (segon) ¾ hora setmana
Instrument (segon) 1 hora setmana
Conjunt instrumental

Import
52,00 €/mes
52,00 €/mes
17,00 €/mes
51,00 €/mes
69,00 €/mes
86,00 €/mes
51,00 €/mes
69,00 €/mes
86,00 €/mes
17,00 €/mes

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar, per al curs 2011-2012, els preus a aplicar als alumnes de l’Escola de Música de
Palafrugell que entren dins l’esmentat conveni.

19.- BASES QUE REGIRAN LES BEQUES DE L’ESCOLA
PALAFRUGELL, PER AL CURS 2011 – 2012.- Aprovació.-

DE

MÚSICA

DE

Atès que en data de 25 d’agost de 2004 es va aprovar per Ple municipal el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Escola de Música de Palafrugell per prestar
el Servei Públic Municipal d’Escola de Música.
Atès que en data de 11 de febrer de 2011 es va aprovar per Junta de Govern local la
pròrroga del conveni pel termini d’un any (1 d’octubre de 2011 a 30 de setembre de 2012).
Atès que en l’esmentat conveni de col·laboració es contempla la possibilitat de concedir fins
a 20 beques a l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell, amb un màxim d’un 50% de
l’import.
Atès que s’han revisat i actualitzat les bases que regien la concessió de beques el curs
passat 2011-2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar les bases que regiran la concessió d’aquestes beques per al curs 2011-2012 i que
consten a l’expedient.

20.- ANNEX PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS
D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC, MITJANÇANT L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE
CATALÀ.- Aprovació.Donat el document de data de 15 de gener de 2010 i codi C863-02008-001-10 entre el
Consorci de Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament
de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització de cursos de
català.
Atès l’Annex al document de data de 15 de gener de 2010 i codi C863-02008-001-10 entre
el Consorci de Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Palafrugell per al
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització
de cursos de català en el qual es contempla el cost total dels cursos amb codis
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02008B3PRC00169 i 02008B1PRC00166, de 45h de durada i amb previsió de 30 i 32
alumnes respectivament.
Donat que el cost dels cursos és de 5.588,00 euros, el 65% del qual, de 3.632,20 euros, es
paga amb aportació de la Generalitat de Catalunya al Consorci per a la Normalització
Lingüística i el 35% del qual, de 1.955,80 euros, amb aportació de l’Ajuntament de
Palafrugell al Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament de desenvolupar aquests cursos i que la partida
33.321.22706 de Despeses ensenyament català, disposa de pressupost.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la signatura de l’Annex al document de data de 15 de gener de 2010 i codi C86302008-001-10 entre el Consorci de Normalització Lingüística i l’Ajuntament de Palafrugell
per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant
l’organització de cursos de català i l’acceptació i conformitat del pagament, si s’escau, de
1.955,80 euros, amb càrrec a la partida 33.321.22706 de Despeses ensenyament català.

21.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED A
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Donada la voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell de mantenir la col·laboració amb l’Extensió
comarcal del Centre Associat de la UNED de Palafrugell.
Atès que cal emmarcar la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell vers el Centre
Associat de la UNED a Girona en un nou conveni que especifiqui els acords i entre aquests
el nou model de finançament establert entre la Diputació de Girona i la UNED, en base a
una reducció directa i una complementària, via ajuntaments que disposin d’extensió (Acord
Diputació – Ajuntament, amb aportacions del 75% i 25% respectivament del pressupost
anual.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Centre Associat de la UNED a Girona i
l’Ajuntament de Palafrugell, per al curs 2010 – 2011.

22.- APORTACIÓ A LA CAMPANYA D’EMERGÈNCIA AL CORN D’ÀFRICA.- Aprovació.Atès que el corn d’Àfrica viu una de les pitjors sequeres en dècades. Més de 10 milions de
persones en pateixen les conseqüències a Kènia, Etiòpia, Djibouti i Somàlia.
Atès que el nombre de desplaçats augmenta considerablement i existeix el temor per part de
la població a causa dels conflictes interns.
Vistos els informes emesos pel Fons Català de Cooperació i de Creu Roja, en relació amb
les campanyes d’emergència obertes per a aquesta crisi humanitària.
Atès que la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació es va reunir en sessió ordinària el
dia 27 de setembre de 2011 i va decidir per unanimitat destinar la quantitat de tres mil euros
(3.000,00) a aquesta emergència, a través de Creu Roja, NIF Q-2866001-G.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar inicialment l’aportació de tres mil euros (3.000,00 €) a la campanya
humanitària d'emergència al corn d’Àfrica, a través de l'entitat CREU ROJA, NIF Q-2866001G, mitjançant el número de compte corresponent (concepte: Fam corn d’Àfrica 2011).
Segon.- Aplicar aquesta despesa a la partida 10.211.48900 d’Ajudes al Desenvolupament.
Tercer.- Notificar el present acord a la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació, al Fons
Català de Cooperació i a Creu Roja, entitat que gestionarà aquesta aportació i que haurà de
presentar els informes corresponents al seguiment de la campanya.

23.- ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PER LA SOCIETAT RENT SERVICES, SL,
EN RELACIÓ A L’ACORD DE REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
ALTERADA PER OBRES IL.LEGALS A L’HABITATGE SITUAT AL CARRER BEGUR, 44,
A PALAFRUGELL.- Desestimació.VIST l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Jordi Sala Agramunt, en nom i representació
de la societat Rent Services, S.L., amb data d’entrada 1 de setembre de 2011 i número de
registre 12.910, en relació a l’acord pres per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada
el dia 28 de juliol de 2011, que va disposar la reposició de la legalitat urbanística alterada en
relació a les obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal, per la societat Rent
Services, S.L. a l’habitatge situat al carrer Begur número 44, a Palafrugell, consistents en
obrir una finestra a la paret mitgera i va concedir a la societat Rent Services, S.L. el termini
d’un mes perquè portés a terme les esmentades obres de reposició de la legalitat
urbanística alterada, fent-li l’advertiment que en cas contrari, s’imposaria multa coercitiva de
manera reiterada per nous terminis fins aconseguir l’acompliment de l’ordre d’enderroc, sens
perjudici que ho pogués executar l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les
seves expenses.
ATÈS que la societat al·legant en el seu escrit indica, en síntesi, que han restituït la legalitat
urbanística alterada, atès que han tapat l’obertura que s’havia efectuat.
ATÈS que el contingut de la documentació obrant a l’expedient es constata que només s’ha
efectuat de manera parcial aquesta restitució, atès que manca l’arrebossat i pintat de la
paret exterior que ha tapat l’obertura que s’havia obert de manera irregular.
ATÈS el que disposa l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, i l’article 254 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ATÈS que l’article 277.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'Urbanisme, disposa que s'imposarà multa coercitiva de fins a 1.000 €, quan es
tracta del primer incompliment de l'ordre d'execució; de fins a 2.000 euros quan es tracta del
segon incompliment de l’ordre d’execució; i de fins a 3.000 euros quan es tracta del tercer
incompliment o successius.
ATÈS l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de Govern per Junta
de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb efectes 1 de gener de
2004.
ATÈS el que estableixen els articles 107, 116 i 117 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.

Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2011

17

Ajuntament de Palafrugell

ATÈS el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Jordi Sala Agramunt, en nom
i representació de la societat Rent Services, S.L.
Segon.- Requerir a la societat Rent Services, S.L. perquè en el termini d’un mes des de la
recepció d’aquest requeriment portin a terme la restitució total de les obres efectuades a
l’habitatge situat al carrer Begur número 44, a Palafrugell, efectuant les obres d’arrebossat i
pintat de la paret exterior que ha tapat l’obertura que s’havia obert de manera irregular, fentlos l’advertiment que en cas contrari, s’imposarà multa coercitiva en els termes de l’article
225 del Decret Legislatiu, reiterant-se aquesta per nous terminis fins aconseguir
l’acompliment de l’ordre de restitució i, sens perjudici que un cop transcorregut aquest
termini sense que ho hagin portat a terme, ho executi l’Ajuntament de Palafrugell de manera
subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal.

24.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SENYOR ANTONIO MARTINEZ
SANCHEZ I PER LA SENYORA ISABEL ALFONSA FELGUERA GOMEZ, CONTRA
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PRES EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 7
DE JULIOL DE 2011.- Desestimació.VIST el recurs de reposició interposat pel senyor Juan Antonio Martínez Sánchez i per la
senyora Isabel Alfonsa Felguera Gómez, amb data d’entrada 5 d’agost de 2011 i número de
registre 11.818, contra l’acord de la Junta de Govern Local, pres en sessió celebrada el dia 7
de juliol de 2011, pel qual es va acordar textualment:
“ Primer.- Ratificar el contingut dels acords de la Junta de Govern Local presos en sessions
celebrades els dies 13 de novembre de 2009, punt 12, i 16 de juliol de 2010, punt 16.
Segon.- Concedir al senyor Juan Antonio Martínez Sánchez i a la senyora Isabel Felguera
Gómez un nou termini improrrogable de dos mesos perquè portin a terme l’enderroc de les
obres que actualment resten pendents d’execució, consistents en una ampliació d’una
barraca amb una superfície ampliada de 25,35 m2, a la parcel·la 51 del polígon 9 del
cadastre de rústega, Paratge Cantallops, terme municipal de Palafrugell, les quals no
s’ajusten a la normativa urbanística actualment vigent.
Tercer.- Advertir al senyor Juan Antonio Martínez Sánchez i a la senyora Isabel Felguera
Gómez 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, d’acord amb el contingut de l’acord de Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada el dia 16 de juliol de 2010. ...”
ATÈS que els recurrents en el seu escrit al·leguen, en síntesi, que han portat a terme la
reposició de les obres a seu estat anterior, per la qual cosa demanen li sigui aixecada
l’anotació preventiva d’infracció urbanística del Registre de la Propietat de Palafrugell i
s’arxivi l’expedient instruït contra ells.
ATÈS que del contingut de la documentació obrant a l’expedient es constata clarament que
de la totalitat de les obres executades sense llicència i contra planejament, que consten
grafiades al plànol incorporat a l’expedient, només s’ha portat a terme la retirada del porxo

Junta de Govern Local de 6 d’octubre de 2011

18

Ajuntament de Palafrugell

amb una superfície de 22,15 m2, restant actualment encara pendent d’enderrocar un volum
de 25,35 m2 corresponents a l’ampliació de la barraca.
ATÈS així mateix que del contingut de la documentació que consta a l’expedient, de les
fotografies existents, de la fitxa ID 672 de l’Inventari d’edificacions i usos en sòl no
urbanitzable i del plànol elaborat pels serveis tècnics municipals aportat a l’expedient, queda
clar quina ha estat la part d’edificació ampliada, la qual és objecte d’aquest procediment
d’enderroc, superfície que ja fou especificada a la propietat mitjançant plànol que
s’acompanyava a l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 12 de
febrer de 2010.
ATÈS que les al·legacions formulades pels recurrents no aporten cap nova dada en relació
als fets que varen servir de base per dictar l’acord recorregut, ni en desvirtuen els seus
fonaments.
ATÈS així mateix el contingut de l’article 198 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
ATÈS el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Juan Antonio Martínez Sánchez i per
la senyora Isabel Alfonsa Felguera Gómez en tots els seus extrems i, en conseqüència,
ratificar l’acord recorregut.

25.- REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL·LEGALS A LA PARCEL·LA 177 DEL POLÍGON 8 DEL CADASTRE DE RÙSTEGA,
SITUAT AL PARATGE LA PORTALADA, TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL,
REALITZADES PER LA SOCIETAT ALGUI SL.- Execució de sentència.- Aprovació.VIST l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 19 d’agost de
2004, que transcrit textualment diu així:
“ VIST l'expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa d'obres sense llicència.
ATÈS que la societat Algui, S.L. ha realitzat obres, sense la corresponent llicència municipal,
al Paratge La Portalada, parcel·la 177 del polígon 8 del cadastre de rústega, a Palafrugell,
consistents en dos augments de volum, un, d’aproximadament 108 m2 i, l’altra,
d’aproximadament 30 m2, adossats a banda i banda d’una edificació construïda, que no
s’ajusten a la normativa del Pla General d’Ordenació Urbana de Palafrugell.
ATÈS que per Resolució de l’Alcaldia número 113/2004, de data 28 de gener de 2004, es
van suspendre les obres que la societat Algui, S.L. estava portant a terme al Paratge La
Portalada, a Palafrugell, alhora que se la requeria perquè, en el termini de dos mesos des de
la recepció del requeriment, s’ajustés a la legalitat en relació a les obres il·legals realitzades
a la finca del Paratge La Portalada, a Palafrugell, de la seva propietat, demanant la
corresponent llicència municipal, sens perjudici de què en cas de no ser legalitzable o no
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ser-li concedida, l’Ajuntament disposaria l’enderroc de tot allò que no s’ajustés a la legalitat a
les seves expenses.
Així mateix, es va donar trasllat d’aquesta resolució al Registre de la Propietat per a la seva
anotació en la finca registral 410, inscrita al tom 3096, llibre 671 de Palafrugell, foli 196,
inscripció 11ª, a nom de la societat Algui, S.L.
ATÈS que en data 5 de març de 2004 el Registre de la Propietat de Palafrugell va emetre
Certificat pel qual la finca registral esmentada en el punt anterior, va quedar gravada amb
una anotació preventiva d’incoació d’expedient de disciplina urbanística.
ATÈS que la societat Algui, S.L. va interposar, en data 1 de març de 2004 i número de
registre d’entrada 3092, recurs de reposició contra la Resolució de l’Alcaldia número 113/04,
de data 28 de gener de 2004.
ATÈS que per Resolució de l’Alcaldia número 1048/04, de data 10 d’agost de 2004, es va
desestimar el recurs de reposició interposat per la societat Algui, S.L. ratificant-se la
resolució impugnada i tots els seus pronunciaments.
ATÈS que segons certificat del Secretari, emès en data 11 d’agost de 2004, es constata que
la societat Algui, S.L. no ha donat compliment al requeriment efectuat a la Resolució de
l’Alcaldia número 113/04 de data 28 de gener de 2004, havent transcorregut en molt el
termini concedit, a comptar a partir del dia 4 de febrer de 2004.
ATÈS que les obres realitzades consisteixen en la construcció de dos volums, un,
d’aproximadament 108 m2 (54 m2 en planta baixa i 54 m2 en planta pis) i, un altre,
d’aproximadament 30 m2, adossats a banda i banda d’un habitatge existent.
ATÈS que les obres realitzades apareixen compreses als articles 179 i 197 de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, i a l’article 1 del Reglament de
Disciplina Urbanística, i que, per tant, estan subjectes a prèvia llicència, i atès que l'article
198 de la indicada llei, i els articles 29.4 i 31.4 del Reglament de Disciplina Urbanística,
disposen 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 disposen els articles 198 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, de la
Generalitat de Catalunya, i els articles 29 i 31 del Reglament de Disciplina Urbanística.
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.
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 fetes, sense la corresponent llicència municipal,
per la societat Algui, S.L., al Paratge La Portalada, a Palafrugell, parcel·la 117 del polígon 8
del cadastre de rústega, consistents en la construcció de dos volums, un, d’aproximadament
108 m2 (54 m2 en planta baixa i 54 m2 en planta pis) i, un altre, d’aproximadament 30 m2,
adossats a banda i banda d’un habitatge existent.
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Segon.- Concedir a la societat Algui, S.L. el termini d’un mes perquè porti a terme les
esmentades obres d’enderroc. Un cop transcorregut aquests termini sense que ho hagin
portat a terme, es procedirà per part d’aquest Ajuntament, a càrrec seu, a l'execució
subsidiària de les obres d’enderroc, sota la direcció de l'arquitecte municipal.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor registrador del Registre de la Propietat de
Palafrugell, a efectes de què procedeixi a la seva anotació en la finca registral següent:
Finca registral 410-N, inscrita a nom de Algui, S.L., al tom 3096, llibre 671 de Palafrugell, foli
163 girat, inscripció 11ª. ...”
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 2 de desembre de 2004, va
prendre l’acord d’executar subsidiàriament les obres de reposició de la legalitat urbanística
alterada en relació a les obres il·legals efectuades per la societat Algui, S.L. al Paratge La
Portalada, parcel·la 177 del polígon 8 del cadastre de rústega, terme municipal de
Palafrugell.
ATÈS que la societat Algui, S.L. va interposar en data 21 d’abril de 2005 recurs contenciós
administratiu número 165/2005, davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Girona, contra els acords de la Junta de Govern Local de dates 19 d’agost i 2 de desembre
de 2004, esmentats anteriorment.
ATÈS que la Magistrada Jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona
va dictar, en data 23 d’octubre de 2006, la sentència número 265/06 per la qual es va
desestimar el recurs contenciós administratiu número 165/2005 interposat per la societat
Algui, S.L. i va declarar ajustats a dret els acords impugnats.
ATÈS que la societat Algui, S.L. va interposar recurs d’apel·lació número 15/2007 davant de
la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la sentència número
265/06, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona.
ATÈS que els Magistrats de la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya varen dictar, en data 13 de novembre de 2008, la sentència número 906/08 per la
qual es va desestimar el recurs d’apel·lació interposat per la societat recurrent, essent la
mateixa ferma, sense possibilitat de nou recurs.
ATÈS que del contingut de la inspecció efectuada per l’inspector municipal en data 25
d’agost de 2011 a la finca situada al Paratge La Portalada, parcel·la 177 del polígon 8 del
cadastre de rústega, terme municipal de Palafrugell, i de la documentació i fotografies que
consten a l’expedient administratiu, es constata que les obres realitzades il·legalment,
objecte d’aquest procediment, actualment encara no s’han enderrocat en la seva totalitat,
restant pendent d’enderrocar dos volums, un, d’aproximadament 54 m2 i, un altre,
d’aproximadament 30 m2, adossats a banda i banda d’un habitatge existent, d’acord amb el
croquis que consta a l’expedient administratiu i al plànol acotat que s’adjunta al present
acord.
ATÈS que d’acord amb les sentències dictades pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2
de Girona i per la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que varen
declarar ajustats a dret els acord d’enderroc i execució subsidiària dictats per aquest
Ajuntament, es necessari ara l’execució d’aquestes sentències, requerint a la propietat
perquè efectuí el total enderroc de les obres realitzades de manera il·legal, contra
planejament i sense títol habilitant.
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ATÈS que la finca objecte d’aquest procediment es correspon amb la finca registral número
410-N, inscrita a nom de Algui, S.L., al tom 3096, llibre 671 de Palafrugell, foli 163 girat,
inscripció 11ª.
ATÈS que les obres realitzades apareixen compreses als articles 187 i 205 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, i que per tant estan subjectes a prèvia llicència, i atès que l'article
206 de l’indicat Decret Legislatiu, disposa que l'Ajuntament acordarà l'enderrocament de les
obres a càrrec de la persona interessada i procedirà a impedir definitivament els usos a que
estaven destinades.
ATÈS l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de Govern per Junta
de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb efectes 1 de gener de
2004.
ATÈS que la competència per disposar l'enderroc correspon a la Junta de Govern Local,
d'acord amb la Resolució de l’Alcaldia número 1872/11, de data 3 d’agost de 2011, sobre
Delegació d’Atribucions en la Junta de Govern Local, i també d’acord amb el que disposa
l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS el que estableixen els articles esmentats i els articles 95 i 96 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
ATÈS el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la societat Algui, S.L. perquè en el termini d’un mes des de la recepció
d’aquest requeriment s’ajusti a la legalitat en relació a les obres realitzades a la parcel·la 177
del polígon 8 del cadastre de rústega, Paratge La Portalada, terme municipal de Palafrugell,
donant compliment al contingut de les sentències números 265/06, de data 23 d’octubre de
2006, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona i 906/2008, de data 13
de novembre de 2008, dictada per la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, portant a terme el total enderroc de les obres que actualment resten pendents
d’enderrocar, consistents en dos volums, un volum d’aproximadament 54 m2 i un altre
d’aproximadament 30 m2, adossats a banda i banda d’un habitatge existent, d’acord amb el
croquis que consta a l’expedient administratiu i al plànol acotat que s’adjunta al present
acord.
Segon.- Advertir a la societat Algui, S.L. que un cop transcorregut aquest termini sense que
hagi portat a terme les esmentades obres d’enderroc, aquestes 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 que prèviament es puguin imposar les multes
coercitives pertinents, de manera reiterada per nous terminis, fins aconseguir l’acompliment
de l’ordre d’execució.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor registrador del Registre de la Propietat de
Palafrugell, a efectes de què procedeixi a la seva anotació preventiva a la finca registral
següent:
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Finca registral 410-N, inscrita a nom de Algui, S.L., al tom 3096, llibre 671 de Palafrugell, foli
163 girat, inscripció 11ª.

26.- CÀNON TANATORI 2011.- Aprovació.Vist el pacte quart del contracte administratiu per a la construcció i ulterior explotació d’un
Tanatori en règim de dret de superfície, signat entre SERVEI COMARCAL DE POMPES
FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, en data 15 de març de 2004, el qual
estableix que l’empresa pagarà un cànon fix anual d’import 6.495,00 € (revisables cada any
en funció de l’IPC) abans del 30 d’abril de cada any.
Atès que la darrera revisió que consta del canon fix aprovada correspon al període de 15 de
març de 2010 a 15 de març de 2011 per un import de 7.571,09 euros d’acord amb la variació
de l’IPC corresponent al període de marc de 2009 a març de 2010 .
Atès que es comprova que la variació de l’IPC pel període de març 2010 a març de 2011 ha
estat del 3,6 %.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions el canon fix pel període de 15 de març de
2011 a 15 de març de 2012 importa una quantia de 7.843,65 euros.
Atès que el pacte quart també estableix que a partir del cinquè any d’explotació s’haurà de
pagar també un cànon variable per cada sala de vetlla contractada, per un preu de 30 €,
que seran revisables d’acord amb l’IPC INE des del primer any de l’adjudicació.
Atès que el setè any d’explotació correspon al període entre el mes de març de 2010 i el
mes de març de 2011, i el preu actualitzat per vetlla d’aquest període ha estat de 34,66
euros, resultant un total de cànon variable d’import 6.342,51 euros, segons les dades
facilitades per l’empresa concessionària , d’acord amb el següent detall:
Variació IPC

cànon variable actualitzat

març 04 a març 05

3,40%

març 05 a març 06

31,02

març 05 a març 06

3,90%

març 06 a març 07

32,23

març 06 a març 07

2,50%

març 07 a març 08

33,04

Total vetlles

Cànon variable

març 07 a març 08

4,50%

març 08 a març 09

34,52

287

9.907,85 €

Març 08 a març 09

-0.1%

Març 09 a març 10

34,18

288

9.843,84 €

Març 09 a març 10

1,40%

Març 10 a març 11

34,66

183

6.342,51 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’actualització del cànon fix anual corresponent al contracte administratiu
per a la construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat
entre SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL pel període de 15 de març de 2011 a 15 de març de 2012 resultant un
import a ingressar de 7.843,65 €.
Segon.- Aprovar el cànon variable corresponent al contracte administratiu per a la
construcció i ulterior explotació d’un Tanatori en règim de dret de superfície, signat entre
SERVEI COMARCAL DE POMPES FUNEBRES S.A. i l’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
pel període de 15 de març de 2010 a 15 de març de 2011 resultant un import a ingressar de
6.342,51 €.
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Tercer.- Informar a l’interessat que la liquidació s’haurà de fer efectiva una vegada es
notifiqui el corresponent document liquidatori, amb el benentés que l’Ajuntament podrà
procedir a la comprovació de la veracitat de les dades facilitades en qualsevol moment dins
del període de prescripció de la liquidació aprovada.

27.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12479 presentada en data 22 d’agost
de 2011 pel senyor MOHAMED LEHMIDI, 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 4204201EG1440S0017KZ, 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. 11/510041, d’import 177,63 euros, i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
LEHMIDI 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, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

2) Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Tomanyí en data 30 de setembre
de 2011 que diu literalment:
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Que l’alumne A M s’ha donat de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí pel curs 2011/2012, no
havent assistit a aquesta cap dia. S’adjunta còpia signada per la confirmació de baixa del dia
15 de setembre, data en què els pares van informar al centre.
Atès que l’esmentada plaça queda coberta a partir del mes d’octubre per una altra alumna
segons informa la directora.
Vist l’article 3r de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants que diu:
L’obligació de contribuir neix en el moment en que es concedeix l’autorització municipal per
assistir a la Llar d’Infants.
Vist l’article 9è.1 de la mateixa ordenança relatiu a les normes de gestió que diu:
La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual. Les modificacions
dels serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent.
Atès que l’alumne A M es va donar d’alta a la llar d’infants Tomanyí en data 29 de juny de
2011.
Atès que el pare de l’alumne, el senyor SAID MISSOU va informar de la baixa en data 15 de
setembre de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Tresoreria Municipal el rebut número 525210 en concepte de
matrícula per la Llar d’Infants Tomanyí d’import 139,40 €.
Segon.- Confirmar el rebut número 526013 en concepte de mensualitat de setembre de la
Llar d’Infants Tomanyí a nom de SAID MISSOU d’import 128,00 €.

3) Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Tomanyí en data 30 de setembre
de 2011 que diu literalment:
Que l’alumne L G M s’ha donat de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí pel curs 2011/2012, no
havent assistit a aquesta cap dia. S’adjunta còpia signada per la confirmació de baixa del dia
13 de setembre, data en què els pares van informar al centre.
Atès que l’esmentada plaça queda coberta a partir del mes d’octubre per una altra alumna
segons informa la directora.
Vist l’article 3r de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants que diu:
L’obligació de contribuir neix en el moment en que es concedeix l’autorització municipal per
assistir a la Llar d’Infants.
Vist l’article 9è.1 de la mateixa ordenança relatiu a les normes de gestió que diu:
La taxa s’haurà de fer efectiva mitjançant el pagament del rebut mensual. Les modificacions
dels serveis sol·licitats tindran efectes pel mes següent.
Atès que l’alumne L G M es va donar d’alta a la llar d’infants Tomanyí en data 10 de juny de
2009.
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Atès que la mare de l’alumne, la senyora NAZARET MORA BLANCO va informar de la baixa
en data 13 de setembre de 2011.
Atès que els rebuts corresponents a la matrícula per a l’exercici 2011 i la mensualitat de
setembre estan donats de baixa a la Tresoreria Municipal.
Atès que segons es després de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants
correspon pagar la mensualitat de setembre.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar una liquidació per al taxa de la Llar d’Infants Tomanyí en concepte de mensualitat
de setembre a nom de NAZARET MORA BLANCO d’import 128,00 €.

4) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 14180 de data 21 de setembre de 2011,
presentada per la senyora S C, M P, sol·licitant l’exempció de l’IVTM ( Impost sobre vehicles
de tracció mecànica) del vehicle matrícula 5452-HFL per tenir un grau de discapacitat
superior al 33%.
Atès que es comprova que d’acord amb l’ordenança fiscal municipal de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica s’ha de presentar la resolució oficial del grau de
minusvalidesa.
Atès que la interessada no aporta el certificat del grau oficial de minusvalidesa però sí que
aporta el certificat de la Seguretat Social conforme té dret a una prestació contributiva per
incapacitat laboral.
Atès la sentència 535/2010 del Tribunal Superior de Justícia de Cantabrià, Sala de lo
Contenciós – administratiu, de 7 de juny de 2010 estableix en el seu fonament de dret
cinquè la impossibilitat de suposar que la incapacitat permanent suposa un grau de
minusvalidesa superior al 33%.
Vist l’article 6 i 7 del Reial Decret 1971/1999 de 23 de Desembre, de procediment pel
reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, que diu el següent: “Article
6. Competències: titularitat i exercici.
Es competència dels òrgans corresponents de les Comunitats Autònomes a els qui
haguessin estat transferides les funcions en matèria de qualificació de grau discapacitat i
minusvalidesa o del Institut de Migracions i Serveis socials:
El reconeixement de grau de minusvalidesa.
Article 7. Competència territorial.
Seran competents per exercir les funcions assenyalades en l’article anterior els òrgans
corresponents de les Comunitats Autònomes a els qui haguessin estat transferides les
funcions en matèria de qualificació del grau de discapacitat i minusvalidesa i les adreces
provincials de l’institut de migracions i serveis social a Ceuta i Melilla, en l’àmbit territorial
dels quals resideixin habitualment els interessats.
Atès el que disposa l’article 4 punt 3 de l’Ordenança fiscal núm. 2 de l’IVTM ( Impost sobre
vehicles de tracció mecànica que diu textualment: “
Article 4t.
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1. Gaudiren d’exempció en l’impost els vehicles establerts a l’article 92.1 El Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, amb les següents particularitats:
3. Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu us exclusiu hauran de presentar
original i còpia del permís de circulació, de la fitxa de característiques tècniques i de la
resolució oficial del grau de minusvalia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per senyora S C, M P.
Segon.- Informar a la interessada que per tal de gaudir de la bonificació haurà d’aportar el
certificat oficial del grau de minusvalidesa.

5) Vista la instància amb número de registre d’entrada 14410 presentada en data 27 de
setembre de 2011 pel senyor CARLES RAMON BARBER, en nom i representació de la
societat BARBER RECASENS SC (J17887332), on sol·licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte d’IBI de l’any 2011, en relació a la finca amb referència cadastral
3606112EG1430N0002HB, objecte tributari carrer de la Font, 14, 1 00 2, al·legant que l’ha
pagat dues vegades.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament es comprova que el rebut
d’IBI núm. 498563/11, d’import 97,85 euros, va ser pagat per banc el dia 23/8/2011, dins el
període de voluntària per fer el pagament de l’IBI, i aquest pagament va ser aplicat el
23/9/2011.
Atès que el dia 15/9/2011 aquest rebut va tornar a ser pagat, amb recàrrec, al servei de
Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat BARBER
RECASENS SC, segons el següent detall:
Any/rebut
11/498563

Import principal
97,85

Recàrrec
4,89

Total
102,74
102,74

Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels
poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions
Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes,
16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell
(www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

6) Vist l’informe emès per l’Oficina Municipal d’Habitatge de data 29 de setembre de 2011,
que diu textualment: “L’oficina d’habitatge va rebre un mail el divendres 09 de setembre de
2011 des de l’Agència de l’Habitatge de Barcelona, dient que no havíem de facturar els
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habitatges de seguiment i captació a partir del 30 de juny ja que a partir de l’1 de juliol de
2011 i amb el nou conveni signat, no es faran factures sinó justificacions.
Així que des de l’oficina varem informar a Barcelona i a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament
de Palafrugell per tal de gestionar-ho i poder anul·lar les factures emeses a partir de
l’esmentada data.
Des d’intervenció ens van dir que féssim una factura d’abonament negativa per cada una de
les factures a anul·lar.
Són un total de 4 factures a anul·lar:
- 34/2011 de 2.250 €.
- 35/2011 de 200 €.
- 36/2011 de 800 €.
- 38/2011 de 200 €.
Les respectives factures d’abonament negatives són:
- 45/2011.
- 46/2011.
- 47/2011.
- 48/2011.
A data dimecres 28 de setembre de 2011 des de Barcelona ens informen que la factura
inicial 24/2011 ja ens la van pagar.
Així que s’ha de procedir a retornar la factura ja que en el seu moment es va enviar factura
d’abonament negativa.
Atès que es comprova que l’ Agencia Habitatge Catalunya no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per ingrés factura 0021055 0021057 a
nom d’AGÈNCIA DE L’HABITATGE CATALUNYA (NIF Q0801820B), per un import de DOS
MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS------------2.250 Euros en concepte factures.
Segon.- Ingressar la devolució en el compte corrent de la interessada.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12872 presentada en data 5 de
setembre de 2011 pel senyor JORGE LANCHA GONZALEZ, 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 3907227EG1430N0030DH, 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 €
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- 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 no es reuneixen els requisits necessaris per a
gaudir d’aquesta bonificació, perquè la sol·licitud s’ha presentat fora del període voluntari del
pagament de l’IBI de l’any 2011, que va finalitzar el 31/8/2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12696 presentada en data 26 d’agost
de 2011 pel senyor AZHARI EL ABDELHADI, 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 3104103EG1430S0001FR, 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.
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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.
Atès que el rebut d’IBI núm. 498277/11 consta com a pagat per domiciliació bancària el dia
28/7/2011, pel senyor Azhari.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució
d’ingressos indeguts per un import total de 81,18 euros, a nom del senyor AZHARI.
Segon.- Informar a l’interessat que aquesta devolució es farà efectiva al núm. de compte
corrent on té domiciliat l’IBI.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

9) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12872 presentada en data 31 d’agost
de 2011 pel senyor AZAR AHMED, 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
3010113EG1431S0055QF, 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.
Atès que el rebut d’IBI núm. 498275/11 consta com a pagat en efectiu el dia 30/8/2011, pel
senyor Azar.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució
d’ingressos indeguts per un import total de 124,17 euros, a nom del senyor AZAR.
Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels
poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions
Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes,
16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell
(www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

10) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13405 presentada en data 13 de
setembre de 2011 per la senyora MARIA TERESA FARRARONS SERRANO, 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 3713107EG1431S0002PX, 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 no es reuneixen els requisits necessaris per a
gaudir d’aquesta bonificació, perquè la sol·licitud s’ha presentat fora del període voluntari del
pagament de l’IBI de l’any 2011, que va finalitzar el 31/8/2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.
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11) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12996 presentada en data 2 de
setembre de 2011 pel senyor JAUME MASCARELL SARAROLS, on sol·licita l’exempció de
l’IBI en relació a la seva finca amb referència cadastral 4304909EG1440S0001TI, al·legant
que l’any 2006 va signar un conveni de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Palafrugell,
perquè l’Associació de Veïns del Barri Vilaseca-Bruguerol disposés d’un camp de bitlles
catalanes.
Vist l’article 61.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Article 61. Fet imposable i casos de no subjecció.
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels drets següents sobre els béns
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els immobles o sobre els serveis públics a què
estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
Atès que el senyor MASCARELL ostenta el dret de propietat de la finca per la qual demana
l’exempció de l’Impost Sobre béns Immobles de naturalesa urbana.
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.

12) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13353 presentada en data 12 de
setembre de 2011 pel senyor CARLOS OSCA SOLE, on sol·licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte d’IBI, dels tots els anys que la finca amb referència cadastral
6908206EG1460N0001JI ha estat pagant com a finca de naturalesa urbana, al·legant que
actualment és de naturalesa rústica.
Atès que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell va ser publicat al DOGC
núm. 4855 de data 3/4/2007, i és quan la finca esmentada va passar a ser de naturalesa
rústica.
Vist l’article 75 del RDL 2/2004, que diu textualment:
Article 75. Meritació i període impositiu.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el
Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament
posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions
cadastrals
resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral
dels béns immobles de característiques especials coincideix amb la que preveuen les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.
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Atès que segons l’article anterior aquesta modificació cadastral té efectes a partir de l’1 de
gener de 2008.
Atès que es comprova que el senyor OSCA no té deutes pendents en fase executiva al
Servei de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor OSCA SOLE CARLOS
per un import total de 782,10 euros, segons el següent detall:
Any/rebut
08/308255
09/372409
10/445425

Import principal
250,62
263,76
267,72

Total
250,62
263,76
267,72
782,10

Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels
poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions
Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes,
16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell
(www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

13) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13135 presentada en data 6 de
setembre de 2011 pel senyor MOHAMED AZIZ HAOUZI, on sol·licita no haver de pagar el
recàrrec per fer el pagament de l’IBI de l’any 2011 fora de termini, en relació a la finca amb
referència cadastral 4304914EG1440S0003WP, al·legant que li va ser impossible de pagar
perquè els caixers automàtics no llegien el codi de barres del tríptic.
Vist l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que diu
textualment:
Article 102
Notificació de les liquidacions tributàries
3. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.
L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de notificar al
contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, excepte
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les
lleis.
Atès que el 6/5/2011 la Junta de Govern Local va aprovar el padró d’Impost Sobre Béns
Immobles corresponent a l’exercici 2011 i aquest acord va estar exposat en el tauler
d’Edictes de l’Ajuntament fins al 1/9/2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

14) Vist el rebut número 491596 en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles de
l’immoble situat al carrer Foradada, número 1, aportat pel senyor JOHN ERICH HOLMES, el
qual sol.licita la revisió de l’esmentat rebut, al.legant que ha pagat en concepte d’entrada de
vehicles amb placa de gual.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres, el qual diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, s’acredita que s’ha observat que hi ha una
entrada de vehicles però sense placa de gual a la finca del carrer Foradada, número 1 “.
Vist l’article 8è de l’Ordenança reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles, el qual diu
textualment:
Quota tributària
Carrer de 1ª categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa de gual.....................49,60€
Atès que es comprova que ha pagat en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles amb
placa de gual quan hauria de ser una entrada sense placa.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor John Eric
Holmesprèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Any

Núm.
Rebut
2011 491596

Concepte

Import pagat

Taxa Entrada Vehicles
amb placa de gual

60,00€

Import
correcte
49,60€

Total a
retornar

10,40€

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció
i de recaptació.

15) Vistos els impresos de baixa dels vehicles matrícules relacionades a continuació
aportades per les persones interessades, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart
trimestre de l’any 2011, al·legant que les baixes definitives són del tercer trimestre del 2011.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica el qual diu textualment:


1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en
que es produeixi l’esmentada adquisició:



2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
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3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals
única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o
robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la
substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la
data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació, tal com segueix a continuació:
Any
2011
2011

Núm.
Rebut
477190
480774

NIF

Titular

B17278714
E17101346

RECUTRANS S.L.
VILA TORRENT-PABON CARRERA C.B.
Total a retornar

Matrícula Import
GI-8557-AP
GI-4728-BM

56,75€
34,41€
91,16€

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en els comptes bancaris
de les persones interessades.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

16) Vista la instància amb número de registre d’entrada 14.498 de data 28 de setembre del
2011, presentada pel senyor Ignacio Cornet Serra com a representant de la societat
IGNACIO CORNET S.L (NIF B63085096), en la qual sol.licita la devolució del rebut pagat
número 419477 en concepte de Taxa per recollida Escombraries Industrials corresponent a
l’exercici 2010 de l’activitat dedicada a “ Venda d’aliments “ situada al carrer Frederic Martí
Carreras, número 5 local B, al.legant que es va tramitar la baixa davant del departament
d’activitats.
Vista la Resolució emesa pel departament d’activitats de data 13 de juliol de 2011 per la qual
es comprova el tancament efectiu segons informe de l’inspector de la Via Pública és de data
14 de juny de 2011 i la baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques es va
cursar data 22 de març de 2006.
Vist el que disposa l’article 14è punt 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per
recollida d’Escombraries el qual diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en
els quals no s’ha exercit cap 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 és procedent la devolució de la part proporcional del rebut pagat número 419477
corresponent a l’exercici 2010.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del societat IGNACIO CORNET
S.L., prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Any

Núm.
Rebut

2010

419477

Concepte

Objecte Tributari

Taxa Recollida
Escombraries
Industrials

C/ Frederic Martí
Carreras, 5-B

Import
principal
Pagat
350,88€

Import
Pagat
recàrrec
35,09€

Import
Correcte

Total a Retornar

81,14€

Principal
269,74€
Recàrrec35,09€

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

17) Vista la instància amb número de registre d’entrada 124.610 de data 30 de setembre del
2011, presentada per la senyora CRISTINA GARCIA RUIZ, per la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts corresponent al quart trimestre del rebut pagat número 470374,
al·legant que la baixa definitiva del vehicle matrícula GI-1360-AY és del tercer trimestre del
2011.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica el qual diu textualment:


1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en
que es produeixi l’esmentada adquisició:



2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.



3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals
única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o
robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la
substracció o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la
data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”

Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que al senyora Cristina Garcia Ruiz Peraira manté un deute pendent
amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Cristina Garcia
Ruiz, tal com segueix a continuació:
NIF

REBUT

MATRÍCULA

470374

GI-1360-AY
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Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté la
senyora Cristina Garcia Ruiz (Números rebuts 23939/2-26054-114855), amb la recaptació
municipal.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

18) Vist l’informe emès per la directora de l’àrea de benestar social de data 30 de setembre
de 2011, el qual diu textualment:
“ A la Sra. Pepita Ribas Colomé, PER ERROR se li han facturat 22h. De Servei d’Ajuda a
Domicili de mes d’agost 2011 ( 22h.x9,30€=204,60€), en lloc de les 5 hores reals que s’han
realitzat ( 5h. X9,30€=46,50€).
Per aquest motiu es demana que se li retorni la quantitat de 158,10€(204,60-46,50=158,10€)
que se li han cobrat de més.”
Atès que és procedent la devolució de la part proporcional del rebut pagat número 526366
corresponent a la mensualitat d’agost 2011 en concepte de la Taxa per Ajuda a Domicili.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora JOSEFA RIBAS
COLOME, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici
2011
Agost

Núm.
rebut
526366

Concepte
Taxa Ajuda Domicili

Import
pagat
204,60€

Import
correcte
46,50€

Total a
retornar
158,10€

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

28.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/76:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 81 130 22713

11.357,21

ASSISTENCIA COSTA BRAVA SA. RETIRADA I IMMOBILITZACIO VEHICLES
VIA PUBLICA SETEMBRE 2011 (PO)

2011 71 171 22717

35.764,37

CENTRE JARDINERIA PALAFRUGELL. SERVEI MANTENIMENT
JARDINERIA MES DE SETEMBRE 2011

2011 71 165 22722

21.682,48

ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT
PUBLIC MES DE SETEMBRE 2011

2011 71 155 22712

83.083,25

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

MULTIAPLICACIÓ

16.046,24

VIDACAIXA. APORTACIO PLA DE PENSIONS PERSONAL MES DE
SETEMBRE 2011

2011 71 155 61900

17.667,08

ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SUBSTITUCIO 57 LLUMENERES
LLAFRANC I 21 SECTOR LA PASTORA (AS)
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2011 33 321 61900

12.777,06

2011 35 324 22609
TOTAL RELACIÓ

14.500,00
212.877,69

PERE GIRALT SAGRERA SA. OBRES MILLORA PATI CEIP TORRES
JONAMA (AS)
UNED. CONVENI COL.LABORACIO CURS ACADEMIC 2010/2011

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació
2011 33 321 61900
2011 33 321 61900
2011 61 337 22617
2011 12 920 62600
2011 11 920 63200
2011 11 920 63200

Import Text lliure
INSTAL.LACIONS FABREGA SC. SUBSTITUCIO ACUMULADOR AIGUA
7.143,72 CALENTA GIMNÀS CEIP BARCELO I MATAS (AS)
PALAHI AGUSTI JAUME. 14 PROJECTORS INFORMÀTICS A LES AULES DEL
5.203,80 CENTRE MUNICIPAL EDUCACIÓ (AS)
AUDIO DISSENY. COMPRA DOS EQUIPS PORTÀTILS DE LLUM LED I
1.653,77 TRIPODE AMB SUPORT PER A PROJECTOR PER ELS AMETLLERS (JO)
RECURSOS TECNOLOGICS DE L'EMPORDA SL. REPOSICIO MATERIAL
5.506,38 INFORMATIC NOU A LA UEC PER ROBATORI MES DE JUNY 2011 (ED)
FRED PICAZO. INSTAL.LACIO TARGETER PEL CONTROL CONSUM GASOIL
1.711,00 CALEFACTOR DELS AMETLLERS (JO)
OCIOMATIK TECNOLOGIC SL. TAULA DE TENNIS-TAULA EXTERIOR PELS
1.864,00 AMETLLERS (JO)

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) SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, PER A L’EXECUCIÓ
DE PROJECTES DE NOVES TECNOLOGIES.- Sol·licitud de pròrroga.Atès que en data 21 de juny de 2011, l’Ajuntament de Palafrugell ha estat beneficat amb una
subvenció de 6.725€ per a la implantació d’’un Sistema de còpies de Seguretat concedida
per la Diputació de Girona
Atès que es pot demanar una pròrroga per a l’execució del projecte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga per a l’execució del projecte Sistemes de
còpies de seguretat.

B.2) CENTRE DE TATUATGES TATTOLL ALL IN: AVINGUDA MESTRE JOSEP BONAY I
VIDAL, 22. LOCAL 4 DE PALAFRUGELL.- Activitat sense llicència sanitària municipal .
Decret 90/2008.- Mesura cautelar de clausura i tancament.-
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ATÈS que aquest Ajuntament ha tingut coneixement de la pràctica i realització de tatuatges
en l’establiment ubicat a l’Avinguda Mestre Josep Bonay i Vidal, 22 local 4, sense la
preceptiva llicència sanitària municipal ni les autoritzacions sectorials pertinents previstes en
Decret 90 /2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, així com els requisits higiènicosanitaris que han de complir els
establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
ATÈS que el Decret 90/2008, de 22 d’abril, en l’article 14.2 atribueix als ajuntaments la
competència d’autorització i control sanitaris en establiments on es realitzen pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing, mitjançant el tràmit d’autorització municipal prèvia.
ATÈS el que disposa l’article 29 c.2, sobre infraccions molt greus, infraccions de l’article
47.e) de la Llei 7/2003, de protecció de la salut, la realització de pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing en establiments sense que disposin d’autorització municipal.
ATÈS el que disposa els articles 50 i 51 sobre sancions i altres mesures, de la Llei 7/2003,
de 25 d’abril, de protecció de la salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Ordenar a l’Inspector de la via pública que realitzi una acta d’inspecció al local de
l’Avinguda Mestre Josep Bonay i Vidal, número 22 local 4, per verificar l’abast de la
comunicació efectuada a aquest Ajuntament, conforme es desenvolupa la pràctica i
realització de tatuatges en aquest establiment, identificant tant les activitats que s’hi realitzen
com els responsables de l’establiment.
Segon.- Decretar com a mesura cautelar, la clausura i el tancament de l’activitat, prevista
pel dia 28 d’octubre de 2011, a les 10.00 hores del matí, en cas de resultar positiva la
comprovació feta per l’Inspector de la via pública, de realització i pràctica de tatuatges,
píercing i micropigmentació a l’establiment de l’Avinguda Mestre Josep Bonay i Vidal,
número 22 local 4, per la manca de llicència municipal prèvia a l’obertura de l’activitat.
Tercer.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord,
al responsable de l’establiment, per realitzar les al.legacions que estimi convenients.
Quart.- Comunicar al responsable de l’establiment, que aquesta administració es reserva el
dret i execució d’expedient sancionador separat, diferent i autònom a l’expedient de clausura
i tancament, per incompliment de la normativa general d’activitats, la normativa de protecció
de la salut, si s’escau, i la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

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