Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 D’OCTUBRE DE
2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde :
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
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:
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer
sessió ordinària en primera convocatòria, essent les nou i cinc del matí del dia 20 d’octubre
de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
Els regidors senyors Xavier Rocas i Xavier Rangel i la regidora senyora Begonya Montalban,
excusen la seva assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 13 d’octubre de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.

2.- OBRES.- Certificacions.-
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1) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 3 de les obres incloses en el projecte
de REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA MODERNISTA DE CAN MÀRIO COM A NOVA SEU
DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL – FASE 5, A PALAFRUGELL, executades per
l’empresa ARCADI PLA SA, per un import de 76.744,10 euros, amb càrrec a la partida
número 42 336 63200 del pressupost d’enguany.
2) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 1 de les obres incloses en el projecte
de CLIMATITZACIÓ, PINTURA I MILLORA DE LA IL.LUMINACIÓ I DE LA PORTA
PRINCIPAL DEL LOCAL SOCIAL DELS “PISOS ANIVERSARI”, SITUATS AL CARRER
AMPLE DE PALAFRUGELL, executades per l’empresa BAGUÉ-PÈLACH SL “FRED
D’ARO”, per un import d’11.950,67 euros, amb càrrec a la partida número 20 231 63200 del
pressupost d’enguany.

3.- AVALS.- Devolució.VISTA la instància presentada en data 7 d’octubre de 2011, amb registre d’entrada número
15068, pel senyor Felip Osuna Buendia, en representació de la societat Forgrup Gopart, SL,
amb CIF número B-17.723.545, sol·licitant 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 212/07, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 19 d’abril
de 2007.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 11 d’octubre de
2011.
ATÈS que per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 22 de setembre de 2011
es va acordar donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 212/07
corresponent a la construcció d’una nau industrial (Parcel·la 9-C), situada al carrer Llum, de
Palafrugell, a nom de la societat Forgrup Gopart, SL, i es va disposar l’arxiu de l’expedient
número 212/07.
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 24 de juliol de 2007 per la
correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 7 d’octubre de 2011, amb registre
d’entrada número 15068, pel senyor Felip Osuna Buendia, en representació de la societat
Forgrup Gopart, SL, amb CIF número B-17.723.545, sol·licitant 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 212/07, 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 Felip Osuna Buendia, en representació de la
societat Forgrup Gopart, SL, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

4.- MODEL DE QUESTIONARI D’AVALUACIÓ DE FACTORS PSICOSOCIALS.Aprovació.-
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Atès el contingut de l’auditoria realitzada per la Generalitat de Catalunya a l’any 2009, a
l’Àrea de la Policia Local, així com el dictamen emès el dia 18 de juliol de 2011, per expert
tècnic independent, conforme cal realitzar una avaluació de riscos psicosocials a l’Àrea de la
Policia Local.
Atès que el dia 1 d’octubre de 2011, la Mútua Asepeyo és la nova empresa contractista, que
presta el servei d’assessorament a la Corporació, en relació a l’aplicació i desenvolupament
de la Llei 31/2005, de prevenció de riscos laborals.
Atès que és necessari realitzar, pel conjunt de la plantilla de la Policia Local, el qüestionari
d’avaluació de factors psicosocials que té caràcter anònim.
Atès que aquesta actuació no comporta cap mena de cost econòmic, ja que forma part de
les millores ofertades per l’empresa en el contracte adjudicat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el model de qüestionari d’avaluació de factors psicosocials redactat per la
Mútua Asepeyo, per tal de trametre’l al conjunt de la plantilla de l’Àrea de la Policia Local.
Segon.- Notificar el present acord a la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa, al Cap
accidental de la Policia Local i a les seccions sindicals SFP, SPPME-CAT i CSI-F.

5.- MEMÒRIA DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2011, D’ACTIVITAT PREVENTIVA DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PRESENTADA PER LA MÚTUA SPACTIVA.Aprovació.Atès que el dia 11 d’octubre de 2011, l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament de Palafrugell ha
rebut de la Mútua SPACTIVA, la memòria anual d’activitat preventiva de l’Ajuntament de
Palafrugell, exercici 2011 (2n trimestre), així com de les activitats realitzades al llarg de l’any
2011.
Atès que el contingut de l’esmentada memòria anual ha de ser aprovada per la Junta de
Govern Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la memòria del segon trimestre de l’any 2011, d’activitat preventiva de
l’Ajuntament de Palafrugell, presentada per la Mútua SPACTIVA, així com de les activitats
preventives realitzades al llarg de l’any 2011.
Segon.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa, a la Junta de personal i al Comitè
de Seguretat i Salut.

6.- ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 26 DE GENER DE
2011.- Aprovació.Atès que el dia 11 d’octubre de 2011, el tècnic superior en prevenció de riscos laborals,
senyor Estèfan Garcia Moreno, ha comunicat el contingut de l’acta de la reunió del comitè de
Seguretat i Salut, de 26 de gener de 2011, perquè sigui aprovada per la Junta de Govern
Local.
Atès el que estableix la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar l’acta de la reunió del comitè de Seguretat i Salut, de 26 de gener de 2011.

7.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL REALITZADA PER L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA,
AL CONTRACTE DE MANTENIMENT DEL SERVEI DE JARDINERIA MUNICIPAL, EN
RELACIÓ A LA CLÀUSULA SISENA .- Coneixement.1. Atès que el dia 14 d’octubre de 2011, registre d’entrada 15319, el representant legal de
Centre de Jardineria Palafrugell SL, ha comunicat a l’Ajuntament de Palafrugell el
manteniment de la plantilla adscrita al contracte administratiu del servei de jardineria
municipal, per donar compliment al que estableix la clàusula sisena del Plec de Condicions
Econòmiques i Administratives, conforme hi ha d’haver 12 treballadors, (1 encarregat, 4
oficials 1a i 7 peons auxiliars).
2. Atès que amb aquest comunicat es dóna compliment, a efectes informatius, a l’obligació
de donar coneixement de qualsevol modificació contractual del contracte anteriorment
esmentat.
3. Atès el que estableix la Llei 3072007, de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentat de la modificació contractual realitzada al contracte de
manteniment del servei de jardineria municipal, a la clàusula sisena, mitjans humans, en el
sentit de mantenir la plantilla adscrita de 12 treballadors, en què només es realitza un canvi
nominatiu de dos oficials 1a.
Segon.- Notificar el present acord al Centre de Jardineria Palafrugell SL.

8.- PETICIONS REALITZADES PELS TREBALLADORS DEL CENTRE DE JARDINERIA
PALAFRUGELL SL.- Desestimació.1. Atès que el dia 11 d’octubre de 2011, registre d’entrada 15171, el senyor Josep Pareras
Peña, treballador del Centre de Jardineria Palafrugell SL, ha comunicat a l’Ajuntament de
Palafrugell que ha estat acomiadat improcedentment, el dia 7 d’octubre de 2011, per
l’esmentada empresa i demana que se’l torni a readmetre al seu lloc de treball com a
personal subrogat.
2. Atès que el dia 11 d’octubre de 2011, registre d’entrada 15172, el senyor Carlos Garcia
Aguilera, treballador del Centre de Jardineria Palafrugell SL, ha comunicat a l’Ajuntament de
Palafrugell que ha estat acomiadat improcedentment, el dia 7 d’octubre de 2011, per
l’esmentada empresa i demana que se’l torni a readmetre al seu lloc de treball com a
personal subrogat.
3. Atès que l’esmentada situació jurídica forma part de la relació jurídica i privada laboral
entre els treballadors i l’empresa, de la qual no forma part de l’Ajuntament de Palafrugell i
havent de dirimir aquest litigi la jurisdicció laboral competent.
4. Atès que l’Ajuntament de Palafrugell és incompetent per tractar i resoldre aquesta
problemàtica laboral ja que el concessionari només ha de garantir que en la plantilla adscrita
al servei de manteniment i conservació de la jardineria hi hagi el nombre de 12 treballadors
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(1 encarregat, 4 oficials 1a i 7 peons auxiliars de jardineria), per tal de donar compliment al
contracte administratiu adjudicat i signat per les parts.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar les peticions realitzades pels senyors Josep Pareras Peña i Carlos
Garcia Aguilera, ja que l’Ajuntament de Palafrugell és incompetent per resoldre aquesta
problemàtica laboral, que haurà de ser tractada en seu de jurisdicció social.
Segon.- Comunicar el present acord als reclamats i a l’empresa adjudicatària.

9.- NOU REQUERIMENT SUPERMERCAT JODOFI SL, DE LLAFRANC: ADOPCIÓ
MESURES CORRECTORES DE SOROLLS.- Aprovació.Atès que al llarg dels darrers mesos s’han presentat queixes per les molèsties que produeix
l’activitat de supermercat, ubicat al carrer Xaloc, 3 de Llafranc, regentat per l’empresa
JODOFI SL, i en concret, per les vibracions i els sorolls.
ATÈS els acords presos en la Junta de Govern Local celebrada el dia 11 d’agost de 2011,
perquè JODOFI SL, titular del supermercat ubicat al carrer Xaloc, 3 de Llafranc, adopti
mesures correctores amb caràcter urgent i immediat respecte les instal.lacions del
supermercat i el seu funcionament.
ATÈS que el representant legal de l’empresa JODOFI SL ha presentat escrit d’al.legacions a
l’acord de Junta de Govern Local de 11 d’agost de 2011, demanant que es deixi sense
efectes els requeriments a l’activitat si no es demostra objectivament que el seu
funcionament suposa l’incompliment dels valors límit normatius, adduint a la realització
d’anteriors estudis acústics negatius.
ATÈS que en l’estudi acústic de 7 d’octubre de 2011 realitzat pels Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament, per processar les dades obtingudes in situ, dutes a terme per la Policia Local de
Palafrugell el dia 02 de setembre de 2011 a les 22.00 hores, en aplicació del punt quart de
l’acord de Junta de Govern Local de 11 d’agost, es considera que:
Compliment del Decret 176/2009
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll establerts a l’Annex 4 del
decret 176/2009 quan els nivells d’avaluació compleixen, durant cada període d’avaluació, el
següent:
a) Cap valor del nivell d’avaluació Lar,i supera en més de 5 dBA durant 30 minuts, de
manera contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre o nit, els valors límit
fixats.
b) Cap nivell d’avaluació Lar supera els valors límit fixats.
Atès que en el període de vespre ( 120 mintus) s’ha justificat que es supera el límit fixat, es
pot determinar que NO ES COMPLEIXEN els límits establerts per l’Annex 4 del decret
176/2009.
“ 14.-CONCLUSIONS
D’acord amb les dades de l’informe de mesuraments de la Policia Local i del tècnic
sotasignat, queda justificat que l’activitat de supermercat JODOFI, situat al carrer Xaloc, 3
del nucli de Llafranc de Palafrugell, incompleix el decret 176/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, ja que la immissió sonora a l’habitatge veí supera
en 6 dBA el límit permès.”
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Nivell d’avaluació (Lar)
Valor límit d’immissió
Diferència

41 dBA
30 dBA
+ 11 dBA

ATÈS el que estableix la normativa sectorial específica en matèria de contaminació acústica,
conforme els veïns tenen el dret al descans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir per segona vegada a l’empresa JODOFI SL, titular de l’activitat de
supermercat ubicat al carrer Xaloc, 3 de Llafranc, perquè, amb caràcter urgent i immediat
adopti mesures correctores sobre les següents instal.lacions:
-

motor de les cambres frigorífiques.
cabines d’extracció d’aire del local ( aturar-les a la nit, mentre s’implanten les
mesures correctores).

Segon.- Comunicar a l’empresa JODOFI SL que en aplicació de l’article 88 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s’imposarà
una multa coercitiva de 750 euros per donar compliment als actes dictats per aquesta
administració, si en un termini de 10 dies hàbils no adopta i justifica documentalment les
mesures correctores per donar compliment al punt primer del present acord.

10.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SENYORA MARIA ASUNCIÓN
SIMON AGUSTÍ, CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PRES EN
SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 11 D’AGOST DE 2011.- Desestimació.VIST el recurs de reposició interposat pel senyor Josep Maria Prat Sàbat, en nom i
representació de la senyora Maria Asunción Simón Agustí, amb data d’entrada 4 d’octubre
de 2011 i número de registre 14847, contra l’acord de la Junta de Govern Local pres en
sessió celebrada el dia 11 d’agost de 2011, pel qual es va acordar textualment:
“ Primer.- Ratificar el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada el dia 13 de maig de 2011, disposant la reposició de la legalitat urbanística
alterada en relació a les obres realitzades, sense la corresponent llicència municipal, per la
senyora Maria Asunción Simón Agustí, al carrer Nero número 2, a Llafranc, procedint a
l’enderroc del volum de nova planta situat en zona de reculada a veïns, consistent en un
volum annex de 3,6 x 2,30 metres aproximadament.
Segon.- Concedir a la senyora Maria Asunción Simón Agustí un termini d’un mes perquè
porti a terme les esmentades obres d’enderroc.
Tercer.- Advertir a la senyora Maria Asunción Simón Agustí que un cop transcorregut aquest
termini sense que s’hagin portat a terme les esmentades obres d’enderroc, s’imposarà multa
coercitiva en els termes de l’article 225 de la Llei, reiterant-se aquesta per nous terminis fins
aconseguir l’acompliment de l’ordre d’enderroc i, sens perjudici que ho pugui executar
l’Ajuntament de Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de
l’arquitecte municipal. ...”
ATÈS que la recurrent en el seu escrit manifesta, en síntesi, que l’acord recorregut és nul de
ple dret, ja que la declaració de caducitat ha d’afectar a tot el procediment no només a
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l’ordre d’enderroc, per la qual cosa s’hauria d’haver iniciat de nou tot el procediment des del
principi, atès que es fonamenta ara l’ordre d’enderroc en un acte inexistent.
ATÈS el contingut de la sentència número 634, de data 21 de juliol de 2011, dictada per la
Secció Tercera del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs d’apel·lació número 75/2009, que indica textualment:
“ Dicho en otras palabras, una cosa es el procedimiento de suspensión de obras y uso, en
su caso, con requerimiento de legalización, otra cosa es el procedimiento de legalización “ex
post” a promover tan solo a iniciativa del interesado y que por su propia naturaleza no puede
caducar, y otra es el procedimiento en virtud del cual agotada la última posibilidad de
legalización “ex post” finalmente se alcanza la correspondiente orden de derribo. …”
…” Bien entendido que tal declaración de caducidad no obsta a que el Ayuntamiento
demandado y apelante, incoe un nuevo procedimiento de protección de la legalidad
urbanística, si ello es posible con arreglo a los arts. 199 y 219 DL 1/2005. …”
ATÈS que el butlletí d’inspecció emès per l’inspector d’obres municipal en data 16 de juliol
de 2010, denunciava la continuació de les obres sobre el volum objecte del present
procediment, consistents en la construcció d’un pèrgola aprofitant la terrassa i el tancament
del volum amb un portal, i per tant quedaven afectades per la mateixa ordre d’enderroc.
ATÈS que les al·legacions formulades per la recurrent 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 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 Josep Maria Prat Sàbat, en nom i
representació de la senyora Maria Asunción Simón Agustí, en tots els seus extrems i, en
conseqüència, ratificar l’acord recorregut.

11.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.Vista la instància núm. 15389 de data 15 d’octubre d’enguany, presentada pel senyor
Ahmed Lassmi Gharbaqui 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
PISCOLABIS situat al carrer de Cavallers, 5 de Palafrugell, ocupant una superfície de 17
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 2 mesos, a favor de :
CONTRIBUENT: AHMED LASSMI GHARBAQUI
DNI/NIF.:
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DOMICILI FISCAL: RISSEC, 13 – 17253 MONT-RAS
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: CAVALLERS, 5 – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG.
Taxa OVP
CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

TEMP.

Especial 2 mesos

TIPUS
Taules i
cadires

SUP.

TARIFA

TOTAL

17 m2

12,40 €/mes

421,60 €

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

2 mesos

4,87 €

17 m2

4

19,48 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 441,08 € 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.
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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.
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.

12.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS
DE GESTIÓ (SIG), DE RESIDUS DE PILES I ACUMULADORS.- Aprovació.Vist el Reial Decret 106/2008 d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental
dels seus residus, que estableix les condicions tècniques i de qualitat ecològica que
s’hauran de respectar en la recollida i la gestió d’aquests residus.
Vist el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats
gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors,
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Medi Ambient en el que es justifica la
conveniència de formalitzar l’adhesió al conveni mitjançant al modalitat A, atenent a raons
de gestió, econòmiques i de control de la informació generada.
Atès que l’adhesió a l’esmentat conveni no suposa una despesa econòmica per
l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Formalitzar l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus
de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de
piles i acumuladors, en OPCIÓ A.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, Sra. Pilar Chiva,
Dr. Roux núm. 80, 08017 Barcelona.

13.- ACCÉS A UNA DE LES PLACES GRATUÏTES DE LA LLAR D’INFANTS SANTA
TERESA.- Aprovació.Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que el fill de la
família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número GS201000169
pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, durant el curs 2011-2012.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa Teresa,
SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001, s’estableix el
compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5 places per a infants
subjectes a acció especial.
Vistos els antecedents de raó,
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la Llar d’Infants
Santa Teresa tot el curs 2011-2012, amb el benentés que aquesta plaça de conveni no serà
renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el contrari abans del 30 de juny
de 2012.

14.- RESOLUCIÓ SOL·LICITUD AJUTS MATERIAL ESCOLAR PER A ALUMNES DE P3,
P4 i P5, CURS 2011 – 2012.- Aprovació.Vist l’acord de la Junta de Govern del dia 6 d’octubre de 2011, sobre la resolució de les
sol·licituds d’ajut per material escolar del curs 2011-2012.
Atès que s’ha produït un error a l’hora de calcular el nombre d’alumnes les famílies del quals
reuneixen els requisits per accedir a l’ajut.
Atès que el recompte correcte dóna un resultat de 114 famílies i 129 alumnes.
Atès que a la partida pressupostària 52.422.48901 hi ha consignació pressupostària suficient
per atorgar un ajut de 35,00€/alumne,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Modificar l’acord de la Junta de Govern del dia 6 d’octubre de 2011, de resolució de
les sol·licituds d’ajut per material escolar del curs 2011-2012, substituint el text següent:
Atorgar, als sol·licitants que figuren en el llistat annex núm. 1, 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.
Per:
Atorgar, als sol·licitants que figuren en el llistat annex núm. 1, (114 famílies amb un total de
129 alumnes), 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 4.515,00 €, a càrrec de la partida
52.422.48901.
Segon.- Denegar, als sol·licitants que figuren en el llistat annex núm. 2 (3 famílies) 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.

15.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I SUARA COOPERATIVA,
REFERENT A L’ÚS DEL PUNT ÒMNIA.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut mitjançant el Punt Òmnia i Suara Cooperativa –Espai Jove- han
elaborat una proposta de conveni per a la realització d’activitats formatives amb ordinadors
destinades a població jove durant l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i Suara Cooperativa referent a
l’ús del Punt Òmnia.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

16.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L’ASSOCIACIÓ GRAMC,
REFERENT A L’ÚS DEL PUNT ÒMNIA.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut mitjançant el Punt Òmnia i l’Associació GRAMC han elaborat
una proposta de conveni per a la realització d’activitats formatives amb ordinadors
destinades a població juvenil immigrant durant l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l’Associació GRAMC referent
a l’ús del Punt Òmnia.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.

17.- CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ AMB NOTEPREU SL.- Aprovació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell, a través de l’Àrea de Cultura, organitza la 17a edició
del Festival de Jazz Costa Brava, del 7 al 12 d’octubre de 2011, amb les següents
actuacions de pagament:
Data
7 d’octubre
8 d’octubre
11 d’octubre

Concert
Shu Shu
Martirio
Carles Benavent Quartet

Lloc
Centre Fraternal
TMP
Centre Fraternal

Atès que és d’interés de l’Ajuntament de Palafrugell fer la màxima difusió del Festival.
Atès que NOTEPREU és titular d’una plataforma de màrqueting, publicitat i comercialització
de béns i serveis a través d’internet i té per activitat la promoció de serveis i productes així
com la seva publicitat i difusió. La comercialització dels esmentats productes i serveis es
realitza a nom i compte de l’interessat mitjançant la venda i emissió de bons en els portals
www.notepreu.cat i www.notepreu.com.
Vista la proposta de venda d’entrades que ofereix NOTEPREU:
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el contracte amb NOTEPREU, SL, domiciliada a l’Edifici Torre Bisbal,
Local 7, 17100 La Bisbal d’Empordà, amb CIF B-55110662, per tal de fer difusió del 17è
Festival de Jazz Costa Brava, a través de la seva plataforma a internet i oferir la venda
d’entrades amb les condicions acordades. NOTEPREU, SL abonarà a l’Ajuntament de
Palafrugell a través de transferència bancària.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.
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Tercer.- Informar d’aquest acord a NOTEPREU, SL.

18.- NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE 13 HABITATGES DE
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA,
PROMOGUTS PER L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, DEL CARRER FITOR, DEL MUNICIPI
DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vista la nova proposta del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Palafrugell per a l’adjudicació dels
habitatges amb protecció oficial vacants a la promoció del carrer Fitor-zona Carrilet 1 del
citat municipi.
Vista la proposta de normes particulars del procés d’adjudicació de 13 habitatges amb
protecció oficial, promoguts per l’Institut Català del Sòl al carrer Fitor del Municipi de
Palafrugell.
Vist els interessos i els motius d’ambdues parts de continuar col·laborant.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar les normes particulars del procés d’adjudicació de 13 habitatges amb protecció
oficial en règim de lloguer amb opció a compra, promoguts per l’Institut Català del Sòl del
Carrer Fitor del Municipi de Palafrugell.

19.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE
ROSSINYOL, DURANT EL CURS 2011 – 2012.- Aprovació.Atès que la Universitat de Girona, té entre d’altres objectius, participar en el progrés i
desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure activitats
d’extensió universitària i l’intercanvi de coneixements i informacions amb altres institucions.
Atès que des de la Facultat d’Educació i Psicologia es porta a terme el projecte Rossinyol
“mentoria per a una societat inclusiva”, fonamentat en el programa Näktergalen sorgit a la
Universitat de Malmö de Suècia i que té per objectiu potenciar la inclusió social, la ciutadania
activa i el desenvolupament personal dels infants nouvinguts i els joves.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell vol col·laborar en aquest projecte amb el qual
comparteix plenament els seus objectius.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de
Palafrugell per a la realització del Projecte Rossinyol durant el curs 2011-2012.
La despesa que es contempla en el conveni, que es correspon a la quanitat de 350 euros
anirà a càrrec de la partida 33.321.22600 de funcionament d’Educació.

20.- INDEMNITZACIONS PINEDA GELIA.- Aprovació.Vist el conveni urbanístic signat en data 25 de setembre de 2009 entre l’Ajuntament de
Palafrugell i les societats promotores del sector; Barnamerk SL i Promoteica Promocions
Immobiliàries SL, pel qual entre altres acords s’estipula que es farà dipòsit a la Tresoreria
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Municipal de l’import total de les indemnitzacions derivades del projecte de reparcel·lació del
sector Pa 1-20 Pineda Gelia, per import de 437.320,00 €.
Atès que es comprova que en data 7 d’octubre de 2009 es van fer efectius a la tresoreria
municipal dos ingressos a nom de Barnamerk SL i Promoteica Promocions Immobiliàries SL
per import de 218.660,00 euros , resultant un dipòsit de 437.320,00 € tal com establia al
conveni.
Atès que es comprova que en data 19 de juny de 2010 la societat Aldi Supermercados SL va
fer un ingrés d’import 73.058,00 euros en concepte d’indemnitzacions complementàries a
favor dels Srs. Celestino Huertas i Juan Jose Muñoz.
Atès que es comprova que en data 19 de gener de 2010 es va fer efectiu el pagament del
total de la indemnització que corresponia al senyor Felipe Osuna i Pilar Deulofeu per import
total de 66.240,00 euros.
Atès que es comprova que en data 29 d’abril de 2010 es va fer efectiu el pagament parcial
de la indemnització que corresponia al senyor Celestino Huertas per import de 90.000 euros.
Atès que es comprova que en data 29 d’abril de 2010 es va fer efectiu el pagament parcial
de la indemnització que corresponia al senyor Juan Jose Muñoz per import de 100.000
euros.
Vistes les instàncies 17618 i 11619 de data 27 de juliol de 2010 presentades respectivament
pels srs. Celestino Huertas i Manuel Macías en representació del sr. Juan Jose Muñoz, en la
qual sol·liciten a l’Ajuntament que la resta de les garanties dipositades s’alliberin d’acord
amb el contracte signat en data 8 de febrer de 2010 entre els interessats i les societats
promotores del sector; Barnamerk SL i Promoteica Promocions Immobiliàries SL i la Junta
de Compensació Pineda Gelia, i designen com a arquitecte que ha de supervisar les
certificacions que es presentin al sr. Manel Colomo i Escribano.
Atès que segons el referit contracte de data 8 de febrer de 2010 que consta a l’expedient ,
s’acorda que l’alliberament de les garanties es realitzi de manera en diferents pagaments de
manera simultània a l’execució de les cases amb les que es van substituir la compensació
en metàl·lic, d’acord amb el següent detall:
Obra executada
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Escriptura obra nova
Total

Sr. Juan Jose Muñoz
8.600,62
8.600,62
8.600,62
8.600,62
8.600,62
8.600,62
8.600,62
8.600,62
8.600,62
8.600,62
15.177,30
101.183,50

Sr. Celestino Huertas
13.001,15
13.001,15
13.001,15
13.001,15
13.001,15
13.001,15
13.001,15
13.001,15
13.001,15
13.001,15
22.943,00
152.954,50

Vistes les instàncies 17638 i 11639 de data 24 de novembre de 2010 presentades
respectivament pels srs. Celestino Huertas i Manuel Macías en representació del sr. Juan
Jose Muñoz, en la qual autoritzen a l’Ajuntament que els pagaments a realitzar per la resta
de les garanties dipositades siguin lliurades d’acord amb els terminis establerts a favor de
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PROMOBARNA CB (NIF E65217283) , sempre que Barnamerk SL i Promoteica Promocions
Immobiliàries SL i la Junta de Compensació Pineda Gelia així ho sol·licitin.
Vista la instància 17635 presentada per Barnamerk SL i Promoteica Promocions
Immobiliàries SL i la Junta de Compensació Pineda Gelia per la que sol·liciten que el
pagament de les indemnitzacions es realitzi a favor de PROMOBARNA CB.
Atès que es comprova en compliment de diferents acords de Junta de Govern s’han fet
efectius a favor de PROMOBARNA CB els pagament de la indemnització fins al 100% de
l’obra executada al sr. Muñoz i fins al 100% d’obra executada al sr. Huertas.
Atès que a la vista de les anteriors consideracions el saldo disponible de les indemnitzacions
previstes és de 38.120,30 euros (ops. 320090012118 i 320100006700), que corresponen
15.177,30 a favor del sr. Juan José Muñoz i 22.943,00 a favor del sr. Celestino Huertas.
Vista la instància 15609 presentada en data 19 d’octubre de 2011 per PROMOBARNA CB
on adjunta les escriptures d’obra nova atorgades davant el notari sr. Jose Maria Chiner
Vives pels senyors Juan José Muñoz (núm. protocol 973) i Celestino Huertas (núm. protocol
972) de les cases amb les que es van substituir la compensació en metàl·lic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el pagament final de la indemnització prevista en el conveni urbanístic
signat en data 25 de setembre de 2009 entre l’Ajuntament de Palafrugell i les societats
promotores del sector Barnamerk SL i Promoteica Promocions Inmobiliàries SL a favor del
senyor Celestino Huertas, d’acord amb el següent detall:
Celestino Huertas

Escriptura obra nova

22.943,00

Segon.- Aprovar el pagament final de la indemnització prevista en el conveni urbanístic
signat en data 25 de setembre de 2009 entre l’Ajuntament de Palafrugell i les societats
promotores del sector Barnamerk SL i Promoteica Promocions Inmobiliàries SL a favor del
senyor Juan Jose Muñoz, d’acord amb el següent detall:
Juan Jose Muñoz

Escriptura obra nova

15.177,30

Tercer.- Ingressar els pagaments de les indemnitzacions prevista en el punts anteriors a la
societat PROMOBARNA CB (NIF E65217283) per expressa petició del titular del dipòsit.

21.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel.lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració Triaburària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació
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Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
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 els titulars relacionats a continuació mantenen deutes pendents
de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars:
NOM
CARBONELL AMORES MA ANGELS
ARZA VIDAL RAMON CARLOS
TOVAR PÉREZ ANTONIO

IMPORT A RETORNAR
49,91€
47,58€
14,53€

Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb els deutes que
mantenen els titulars amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l’ esmentat acord a les persones interessades i als departaments
d’intervenció i recaptació.

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

IMPORT A RETORNAR
17,02€
594,57€
47,58€

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

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 14.510 de data 28 de setembre del
2011, presentada per la senyora Anna Estapiñá Gregori com a representant del senyor
RAMON ESTAPIÑÁ FERNÁNDEZ, per la qual sol.licita la devolució dels rebuts pagats
corresponents als exercicis 2007 al 2011 en concepte de Taxa Escombraries Industrials de
l’activitat de “ Centre d’estètica “ situada al carrer Pi i Margall, número 6-1r-2n, al.legant que
la persona a la qual estava llogat el local va marxar deixant pagaments pendents i sense
tramitar la baixa de l’esmentada activitat. Així mateix a l’any 2006 el local es va adaptar com
a habitatge.
Vist el que disposa l’article 6è punt 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes per
recollida d’escombraries el qual diu textualment:
3. Així mateix, i en cas de baixa de la llicència d’activitats per cessament en l’exercici de
l’activitat les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es
produeixi aquest cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol.licitar la devolució ,
prèvia presentació de la baixa de l’activitat de l’IAE i la sol.licitud de la baixa de la llicència
d’activitats , de la part de la quota corresponent als trimestres en els que no s’hagués exercit
l’activitat.
Vist l’informe emès per l’inspector de la Via Pública de data 4 d’octubre de 2011, el qual diu
textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que no hi ha
existència de cap centre d’estètica a la finca situada al carrer Pi i margall, 6 1º 2ª el nucli de
Palafrugell, ja qua a la façana de l’edifici no hi ha capt rètol o placa”.
Atès que es comprova que no ha estat tramitada la baixa davant del departament d’activitats
ni a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Ramon Estapiñá
Fernández, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Any Rebut
2011 494425

Objecte Tributari
C/ Pi i Margall, 6-01-02

Concepte
Taxa Recollida
Escombraries Industrials

Total Retornar

233,92€

Segon.- Desestimar la sol.licitud de devolució dels rebuts pagats en concepte de la Taxa
per Recollida Escombraries Industrials corresponents al exercicis 2007 al 2010 presentada
pel senyor Ramon Estapiñá Fernández.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció,
tresoreria i activitats.

4) 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
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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.



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

Núm.
Rebut
478674

Titular

Matrícula Import

SAIS LORENTE JOANA

GI-5611-BK

2011

480341

UBILLUS RODRÍGUEZ GARONI KLEVER

-2605-BLY

Total a retornar

16,30€
Principal16,30€
Recàrrec 0,81€
33,41€

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.

5) Vist que en data 21 de setembre de 2011, la Comunitat de Propietaris Carrilet 29 amb NIF
H17285107, va pagar la factura d’ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres),
per un import de 15,04 Euros, corresponent a la liquidació de l’expedient 398/11p per la
reparació d’escletxes i humitats a la façana de l’edifici (PB+1) situat al carrer Carrilet, 29 de
Palafrugell.
Vist l’acord del Ple de data 29 de setembre de 2011, pel qual és va estimar la petició
presentada per la senyora CATALINA GALLARDO ORDOÑEZ, en representació de la
COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRILET 29, declarant d’interès municipal les obres de
reparació d’humitats presentada i atorgar la bonificació de la quota de l’ICIO per import del
95% de la quota líquida resultant del permís d’obres 398/11 aprovat per Resolució d’alcaldia
2010 de 30 d’agost.
Atès que la COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRILET 29, no té cap deute pendent de
pagament.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts segons el detall següent i previ retorn de
l’original de la carta de pagament de data 21/09/11:

Exp

Nom Contribuent
Base ICIO
COMUNITAT DE PROPIETARIS
398/11 CARRILET 29
470 € 3,2 %

Factura
pagada
15,04 €

Factura amb
95%
Total a
Bonificació retornar
0,75 €

14,29 €

Segon.- Notificat l’esmentat acord a l’interessada, al servei de la tresoreria i la recaptació
municipals i al departament d’intervenció, per als efectes que corresponguin.

6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13649 presentada en data 16 de
setembre de 2011 per la senyora CARME JACOMET FIGUEROLA, on sol·licita que
s’anul·lin les liquidacions d’IBI de l’any 2011 en relació a les finques amb referència
cadastral 17124A002000890001DK i 17124A00200276, al·legant que hi ha en tràmit un
expedient de subsanació de discrepàncies presentat al Centre de Gestió Cadastral i
Cooperació tributària de Girona.
Vist el recurs presentat per la senyora Jacomet davant la Gerència del Cadastre en data
8/9/2011.
Atès que segons les dades que consten a l’Ajuntament es comprova que les dues finques
esmentades estan mal cartografiades i les dades alfanumèriques gravades a les finques són
incorrectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa les liquidacions
d’IBI, a nom de la senyora JACOMET, segons el següent detall:
Núm. rebut
496826/11
523445/11
523447/11

Ref. Cad.
17124A00200089
17124A00200089
17124A00200276

Import
1.706,46
595,23
23,88

Segon.- Informar-vos que un cop resolt el recurs presentat davant la Gerència del
Cadastre, es generaran noves liquidacions en concepte d’IBI de naturalesa urbana i rústica
de l’any 2008 a 2011, en relació a les dues finques esmentades.
Tercer- Notificar aquest acord a la interessada, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 14912 presentada en data 5 d’octubre
de 2011 per la senyora EUGENIA ENCINAS CANO, en nom i representació del senyor
JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost
de Béns Immobles dels anys 2008 a 2010, en relació a la finca amb referència cadastral
4010111EG1441S0013SA, 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:
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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 els rebuts de padró en concepte d’IBI de l’any 2008 a 2010 es van anul·lar perquè
hi havia pendent de resoldre un recurs presentat davant la Gerència del Cadastre, perquè a
aquesta finca se li imputaven la totalitat de metres quadrats construïts comunitaris de tota la
divisió horitzontal de la qual forma part.
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 la IBIUL núm.
526278/11, d’import 1.741,63 euros, i aprovar una nova liquidació dels anys 2008 a 2010, a
nom del senyor JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ, 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.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 14.675 de data 3 d’octubre del 2011,
presentada per la senyora MARIA TERESA FRANCO ELVIR, contra la diligència
d’embargament de salari, per la qual sol·licita la revisió i anul·lació del rebut número 259380
en concepte de Preu Públic cursos Formatius d’Informàtica preliminar, al·legant que no el va
portar a terme, s’informa el següent:
Segons informació de l’Àrea d’Educació, la Sra. Maria Teresa Franco es va matricular a un
mòdul d'informàtica preliminar del trimestre de tardor (any 2007) però no consta que es
donés de baixa.
Atès que no hi ha constància que la recorrent comuniqués la seva voluntat de cancel·lar la
inscripció o donar-se de baixa del curs, no hi va haver la possibilitat d’ocupar la seva plaça
amb una altra persona.
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L'article núm. 170 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “Contra
la diligència d’embargament només són admissibles els motius d’oposició següents: a)
Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b) Falta de notificació de la
provisió de constrenyiment. c) Incompliment de les normes reguladores de l’embargament
que conté aquesta Llei. d) Suspensió del procediment de recaptació.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- DESESTIMAR el recurs per no ser procedent la suspensió, continuant amb el
procediment de constrenyiment.
Segon.- NOTIFICAR l’acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció,
tresoreria i educació.

9) Vista la instància amb número de registre d’entrada 15.400 de data 17 d’ocubre del 2011,
presentada pel senyor ANTONIO BERRUEZO MARTÍNEZ en la qual sol.licita la bonificació
en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula TO-2100G, al.legant que té una antiguitat de 30 anys.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula TO-2100-G, reuneix els
requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per la motocicleta matrícula TO-2100-G a nom del senyor Antonio Berruezo Martínez amb
efectes de l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

22.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/81:
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Aplicació

Import

Text lliure

2011 33 321 22700

5.902,58

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT ESCOLES
MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 33 321 22701

5.943,84

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT ESCOLES
MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 33 321 22702

6.469,15

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT ESCOLES
MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 33 321 22710

2.026,36

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT ESCOLES
MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 10 924 22700

396,27

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 10 924 22701

66,04

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 11 920 22700

3.142,53

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 12 934 22700

495,32

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 31 924 22700

66,04

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 32 430 22700

1.984,72

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 33 321 22705

66,04

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 33 321 22709

2.839,84

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 34 321 22700

2.311,49

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 34 321 22701

2.311,50

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 44 332 22700

1.651,07

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 45 331 22700

396,27

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 46 335 22700

792,51

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 47 332 22700

400,75

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 52 231 22700

495,32

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 52 234 22709

264,17

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 61 337 22700

1.155,74

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 81 130 22700

2.245,46

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 20 231 22700

141,10

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 32 432 22700

1.492,32

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 10 925 22700

705,51

ISS FACILITY SERVICES SA. SERVEI NETEJA I MANTENIMENT
DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2011 (AS)

2011 33 321 22601

6.400,00

SUARA SERVEIS SCCL. DINAMITZACIO UEC PALAFRUGELL 1/9/2011 A
30/9/2011 (ED)
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2011 34 321 22001

30.895,08

SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO ESCOLA BRESSOL ELS BELLUGUETS
SETEMBRE 2011 (ED)

2011 21 151 64000

12.980,00

KASADEVALL ARQUITECTES SLP. REDACCIO PROJECTE EXECUTIU,
SEGURETAT I SALUT SALA POLIVALENT BIBLIOTECA

2011 42 336 64002

8.496,00

OP TEAM ARQUITECTURA SLP- DIRECCIO OBRA PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIO FAÇANA MODERNISTA MUSEU FASE 5 (UR)

2011 32 430 22600

7.250,00

DESPATX CAPELLA BALLBE SL. HONORARIS PROGRAMA VALORITZACIO
I DINAMITZACIO RECURSOS LITORAL I ENTORN 50% (IP)

2011 11 920 22100

4.905,32

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

2011 32 430 22100

359,83

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

2011 33 321 22120

700,20

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

2011 33 321 22100

349,68

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

2011 34 321 22100

125,30

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

2011 46 335 22100

2.086,50

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

2011 71 165 22100

42.821,54

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

2011 72 170 22100

197,32

UNION FENOSA COMERCIAL SL. ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES D'AGOST 2011

TOTAL RELACIÓ

161.328,71

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

Import

Text lliure

2011 11 920 22001

JABONES TER SL. SUBMINISTRE PAPER HIGIENIC PER DIFERENTS
3.856,83 EDIFICIS MUNICIPALS (AS)
COLIPLEX SL. SUBMINISTRAMENT BOSSES ESCOMBRARIES
2.651,46 INDUSTRIALS PER DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS (AS)
SUARA SERVEIS SCCL. DOCENT DE SUPORT PER 10 SESSIONS DE
FORMACIO OCTUBRE- NOVEMBRE. MANTENIMENT INSTAL.LACIONS
1.273,00 EDIFICIS
ALAVA INGENIEROS TELECOM. REPARACIO AVARIA SISTEMA
GRAVACIO DE COMUNICACIONS TELEFONIQUES I RADIOFONIQUES
644,28 (PO)
FUNDICIO DUCTIL BENITO SL. TREBALLS MANTENIMENT I
12.765,77 CONSERVACIO MOBILIARI URBA DEL MUNICIPI (AS)
CONSTRUCCIONS METAL.LIQUES BAIX EMPORDA SL. INSTAL.LACIO
425,14 PASSAMÀ ESCALES ACCÈS PLATJA PORT PELEGRI (AS)
GERMANS TURRO SL. CONFECCIO TRES TRAMS BARANA A LA RIERA
8.014,21 DE LLAFRANC ENTRE C/ PELLA I FORGA FINS PZ ST JAUME I (AS)
TIBIDABO EDICIONS SA. RENOVACIO SUBSCRIPCIO A TIBIDABO
590,00 EDICIONS )AJ)

TOTAL RELACIO

30.220,69

2011 71 313 22110
2011 71 313 22110

2011 32 241 22607

2011 81 130 22206
2011 71 150 62300
2011 71 150 62300
2011 71 150 62300

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

Import

Text lliure

2011 61 337 48900

CREU ROJA. CONVENI REALITZACIO CASAL D'ESTIU 2011. BAIXA
-1.500,00 SEGONS INFORME JOVENTUT (JO)
ASSOCIACIO IL.LUSIONS. CONVENI REALITZACIO CASAL D'ESTIU
-3.000,00 2011. BAIXA SEGONS INFORME AREA JOVENTUT

TOTAL RELACIO

-4.500,00

2011 61 337 48900

Tercer.- Donar trasllat a l’àrea d’intervenció.

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

B.1) SOREA – PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A GRANS CONSUMIDORS
DEL MES DE SETEMBRE DE 2011.- Aprovació.Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de
setembre de 2011, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....

61
19.841
0

Concepte
IMPORT
SUBTOTALS
AJUNTAMENT
1 Aigua (2+3)
16.168,55
2 Quota
2.978,63
3 Consum
13.189,92
4 Sobreelevació
150,82
5 Conservació i lloguer
77,10
6 Clavegueram
3.272,50
7 Escombraries
3.335,00
8 Incendis
6,37
TOTAL (1+4+5+6+7+8)
23.010,34
HISENDA
9 IVA 8% (sobre 1+4)
1.305,54
10 IVA 18%( sobre 5)
13,87
TOTAL IVA (9+10)
1.319,41
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
11 CANNON AIGUA (IVA INCLÒS)
18.911,00
TOTAL ( 11 )
18.911,00
43.240,75
TOTAL
Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de setembre de 2011, grans
consumidors, que importa la quantitat total de QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS
QUARANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (43.240,75 €) .
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Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972
300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

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

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els
interessos de demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als
efectes que correspongui.

B.2) EXECUCIÓ AVAL OBRES D’URBANITZACIÓ PINEDA GELIA.- Aprovació.Vist l’informe emes per l’Arquitecte Municipal i l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 19
d’octubre en relació a l’estat de les obres d’urbanització del Pla Parcial sector Pa 1.20
Pineda Gèlia a Palafrugell.
Atès que d’acord amb l’informe es verifica que les obres d’urbanització del sector no estan
finalitzades restant diferents actuacions pendents que urgeix la seva execució.
Atès que els obres d’urbanització del sector van iniciar-se al mes d’octubre de 2009 i per
tant ja haurien d’estar finalitzades.
Atès que es considera prioritari la finalització d’aquestes obres d’urbanització per tal de
poder recepcionar el sector i que es puguin executar les diferents llicències d’obra atorgades
al sector així com els corresponents equipaments.
Atès que a la Tresoreria de l’Ajuntament consta dipositat un aval per part de Barnamerk SL
que a data d’avui té un import de 81.005,95 euros.
Atès que d’acord amb les anteriors consideracions procedeix l’execució de l’aval per tal
d’executar les obres pendents de la urbanització al seu càrrec.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Iniciar expedient per a l’execució per import de 81.005,95 euros de l’aval bancari
dipositat a la tresoreria municipal per l’empresa BARNAMERK SL amb CIF: B59934737,per
incompliment de les obligacions derivades del Pla Parcial sector Pa 1.20 Pineda Gèlia .
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Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord,
perquè Barnamerk SL , la Junta de Compensació del sector Pineda Gèlia i a l’entitat
Bancària Caja de Ahoros del Mediterraneo, realitzin les al·legacions i observacions que
estimin convenients en relació a la incautació del referit aval.

B.3) SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL A LA
FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE GIRONA (XARXA DE MUSEUS LOCALS).Aprovació.Vista la voluntat de la Fundació Casa de Cultura de Girona i de la Generalitat de Catalunya,
en el marc de la Xarxa de Museus Locals, de donar suport econòmic als museus de la
demarcació de Girona.
Vist el pressupost del Museu del Suro per a l’exercici d’enguany així com el pla d’actuació
proposat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Sol·licitar a la Fundació Casa de Cultura i a la Generalitat de Catalunya (en el marc del
programa de la Xarxa de Museus Locals) la quantitat de 61.159,00 €, tal com es descriu en
el Pla d’Actuació proposat.

B.4) CONVOCATÒRIA AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE – DARP.- Petició
d’ajut.Vista la conveniència de sol·licitar ajut per a la recuperació del potencial forestal d’una
parcel.la de titularitat municipal que es va veure afectada pel temporal de neu del març de
2010, en el marc dels ajuts de gestió forestal sostenible de l’any 2011 (Ordre AAM/251/2011,
de 5 d’octubre).
Vist el Pla de Gestió de diverses parcel.les de Tamariu, Llafranc i Calella que va encarregar
l’Ajuntament de Palafrugell a un enginyer tècnic forestal al 2009, i la seva posterior addenda
després de la nevada del març de 2010, on es recomana el replantament de peus en espais
on hagi aparegut un espaiament entre arbres superior a 15 m degut a la caiguda de peus i
que el seu pendent sigui considerable per tal d’evitar l’erosió del terreny.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural dins la convocatòria 2011 d’ajuts a la gestió forestal sostenible (Ordre
AAM/251/2011, de 5 d’octubre).
Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Medi Ambient.

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