Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE DESEMBRE
DE 2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde acctal.:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Regidors membres:
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer
sessió ordinària en primera convocatòria, essent les nou del matí del dia 22 de desembre de
2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
L’alcalde, senyor Juli Fernández i la regidora senyora Begonya Montalban excusen la seva
assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 15 de desembre de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
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2.- OBRES MAJORS.- a) Llicències.Atès: Que el regidor delegat d’Urbanisme 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:
Fundacio Privada Educativa Vedruna - Palafrugell DNI: G-17.896.580
Representat per :Albert Pijoan i Parramón
Obra Instal·lació temporal d'un mòdul prefabricat
Carrer Sant Sebastià, 85
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 530/11 Annex
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Parc Comercial Palafrugell, S.L.
DNI: B-55.039.952
Representat per :Josep Cruz Plaja
Obra Moviment de terres Parcel·la 1 i 2 Sector Sud 1.11 La Fanga
Carrer Fanga, 0
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 593/11
Condicions - Aportar les terres extretes a l'abocador autoritzat tal com figura en el
pressupost aportat en data 14 de desembre de 2011, i a restituir les terres abocades
a la parcel·la propera, per deixar-la en el seu estat inicial.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

b) Pròrrogues.Vist: que el Regidor Delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de les següents pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més
avall s’esmenten i a favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès: que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de les
mateixes i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern
Local la competència per a l’atorgament de pròrrogues de llicències d’obres majors.
Atès: el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
CONCEDIR les següents pròrrogues de llicències d’obres majors, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A:
Lluis Ponsico Escales
Obra legalització de reforma vivenda unifamiliar
Carrer Hierro, 5
Població:
CALELLA
Expedient nº 22/07 Pròrroga
Condicions - S'adverteix a l'interessat que, d'acord amb el que disposa l'article 189
del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, que
complert el termini d'aquesta pròrroga sense haver acabat l'obra, es produirà la
caducitat de la llicència.
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €
A:
Miquel Casellas Roig
Obra Legalització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer Terral, 18
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 203/10 Pròrroga
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- OBRES.- Certificacions.1) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 1 de les obres incloses en el projecte
d’ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DE LES ESCOLES DE LLOFRIU,
executades per l’empresa ANEMCO SL, per un import de 61.865,00 euros, amb càrrec a la
partida número 21 150 61935 del pressupost d’enguany.
2) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 7 de les obres incloses en el projecte
de REHABILITACIÓ DEL MUSEU DEL SURO – FASE V, executades per l’empresa ARCADI
PLA SA, per un import de 381.309,37 euros, amb càrrec a la partida número 42 336 63200
del pressupost d’enguany.

4.- MEMÒRIA VALORADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA VORERA OEST DEL
CARRER CAMPILLOS, A PALAFRUGELL (Exp. 17/2011).- Aprovació.Vista la memòria valorada per a la construcció de la vorera oest del carrer Campillos, a
Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa
de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, annexos, plec de condicions, pressupost i
plànol, amb un pressupost d’execució per contracte de cinquanta mil set-cents setanta-set
euros amb cinquanta-un cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (50.777,51 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar aquesta memòria valorada per a la construcció de la vorera oest del carrer
Campillos, a Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que
es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, annexos, plec de condicions,
pressupost i plànol, amb un pressupost d’execució per contracte de cinquanta mil set-cents
setanta-set euros amb cinquanta-un cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (50.777,51 €).
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5.- INFORME VALORAT PER A LA PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DE VORERA A
L’AVINGUDA JOAN PERICOT DE CALELLA (Exp. 54/2011).- Aprovació.Vist l’informe valorat per a la pavimentació d’un tram de vorera a l’avinguda Joan Pericot de
Calella, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de
d’informe valorat, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost, fotografies
estat actual i plànols, amb un pressupost d’execució per contracte de deu mil sis-cents
trenta-cinc euros amb dinou cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (10.635,19 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar aquest informe valorat per a la pavimentació d’un tram de vorera a l’avinguda Joan
Pericot de Calella, redactat a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es
composa de d’informe valorat, estudi bàsic de seguretat i salut, amidaments i pressupost,
fotografies estat actual i plànols, amb un pressupost d’execució per contracte de deu mil siscents trenta-cinc euros amb dinou cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (10.635,19 €).

6.- AVALS.- Devolució.1) VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2798/11, de data 14 de desembre de 2011,
es va concedir la llicència de 1ª Ocupació al senyor Mhamed Challioui, en relació a la
llicència d’obres amb número d’expedient 42/11, concedida per acord de Junta de Govern
Local de data 8 d’abril de 2011 per a les obres de canvi d’ús i creació de nou habitatge a
planta baixa al carrer Torrent número 56, a Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 14 de desembre de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.500€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 11 de maig de 2011 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 1.500€ dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 42/11, prèvia
presentació de l’original de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Mhamed Challioui i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

2) VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2804/11, de data 14 de desembre de 2011,
es va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la senyora Mònica Manresa Traguany i al senyor
David Grimal López, en relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 100/06,
concedida per acord de Junta de Govern Local de data 9 de març de 2006 per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllada al carrer Rocacorba número 11, a Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 14 de desembre de
2011.
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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 9 de juny de 2008 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 100/06,
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 a la senyora Mònica Manresa Traguany i al senyor David
Grimal López i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3) VISTA la instància presentada en data 24 de novembre de 2011, amb registre d’entrada
número 17351/11, pel senyor Juan Carlos Frean, en representació de la societat Aldi
Supermercados, S.L., amb CIF número B-62.409.065, sol·licitant la devolució de la garantia
dipositada en aquest ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
número d’expedient 229/09, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en
data 25 de setembre de 2009.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 14 de desembre de 2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 440.924,27€€, corresponent al 100% del cost de les obres d’urbanització de la
seva parcel·la en concepte de garantia del compliment de les obligacions d’urbanitzar,
ingressada a la Tresoreria Municipal en data 15 d’abril de 2010.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 24 de novembre de 2011, amb registre
d’entrada número 17351/11, pel senyor Juan Carlos Frean, en representació de la societat
Aldi Supermercados, S.L., amb CIF número B-62.409.065, sol·licitant la devolució de la
garantia dipositada en aquest ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb número d’expedient 229/09 prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte
on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Juan Carlos Frean, en representació de la
societat Aldi Supermercados, S.L.i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

4) VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2838/11, de data 19 de desembre de 2011,
es va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la senyora Maria Teresa Saló Ferrer, en relació
a la llicència d’obres amb número d’expedient 373/10, concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 24 de setembre de 2010 per a les obres de reforma per a la
construcció de planta golfes i ampliació de garatge de l’habitatge situat al carrer Carrilet
número 19, a Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 19 de desembre de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
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import de 2.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 30 de setembre de 2010 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 2.000€ dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 373/10,
prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora Maria Teresa Saló Ferrer i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

7.- CONTRACTACIÓ MITJANÇANT LICITACIÓ AMB PROCEDIMENT OBERT, DELS
SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant licitació amb procediment obert,
dels serveis de transport adaptat, amb un pressupost de licitació, per import anual, de
53.949,34 .-€ IVA inclòs.
Vist el plec de clàusules econòmico-administratives i prescripcions tècniques particulars que
regula aquest contracte, aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de data 17 de
novembre de 2011.
Vista la oferta presentada per CREU ROJA ESPANYOLA A PALAFRUGELL, (Q 2866001G),
com a Presidenta del Comitè local, la senyora Mª Lluïsa Capellà Pi pel PREU TOTAL
53.100,00.- € IVA inclòs (Creu Roja es trobaria exempta d’acord amb l’article 20.u.8 de la
Llei de l’IVA).
Atès el que estableix la Llei 30/2007, de contracte del servei públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa CREU ROJA ESPANYOLA DE PALAFRUGELL,
representada per la Presidenta del Comitè local, la senyora Mª Lluïsa Capellà Pi, amb
domicili al carrer Ample, 130 baixos de Palafrugell (17200), el contracte administratiu de
serveis de transport adaptat, per un import anual de 53.100.-€ IVA inclòs, amb càrrec a la
partida “Contracte Creu Roja transport”, número 52.231.22703 del Pressupost de despeses
de l’Ajuntament. Amb efectes econòmics i administratius el 1 de gener de 2012 i una
durada: 4 +1 +1, màxim 6 anys. El primer any no hi haurà revisió de preus.
Segon.- L’adjudicatari haurà de dipositar a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, de 2.250 €, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar de la notificació d’aquest acord, així com portar certificat positiu
d’obligacions tributàries i obligacions de la seguretat social.
Tercer.- El servei s’estableix en tres franges horàries: de 9 a 10:30, de 15 a 16:30 i de 10 a
20:30 hores, segons els torns establerts per la FPGG.
Quart.- Les millores ofertades per l’adjudicatari en aquest contracte són les incloses a la
oferta presentada que s’hauran de prestar des de l’inici de la contractació i que sense eximirne la seva totalitat, són les següents:
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Altres millores en relació al servei:
-

-

-

Serveis esporàdics- Per aquelles persones que no siguin usuaris habituals del servei
i que l’Ajuntament determini que necessiten l’assistència a algun centre de manera
puntual (Tallers, Centres de Formació...), oferim la possibilitat de traslladar-los,
segons disponibilitat i prèvia valoració econòmica.
Posem a disposició de l’Ajuntament i la Residència Palafrugell Gent Gran de manera
gratuïta, els nostres vehicles i el personal necessari per tal de fer activitats, en cap de
setmana, amb usuaris d’aquest servei (Festa Vellesa, Dia Internacional de la Gent
Gran, etc).
Oferim també el trasllat gratuït amb mobilitat reduïda quan hi hagi eleccions, a partir
de la demanda de Serveis Socials.

La Creu Roja Palafrugell destinarà al projecte de transport adaptat 2 conductors, 1 ajudant i
1 coordinador.
Mitjans materials: vehicles titulars
Matrícula
Marca
Model
Places
Antiguitat Aire cond. Adaptat
2528 DSN Renault
Master
9
2005
SI
Si
Aquest vehicle disposa d’un Desfibril·lador. No li cal Tarja de Transport, ja que no
supera les 9 places.
Matrícula
7521 GJZ

Marca
Wolksvagen

Model
Caddy

Places
5

Antiguitat
2008

Aire cond.
SI

Adaptat
Si

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

8.- CLAUSURA ESTABLIMENT SENSE LLICÈNCIA: SANTI AVELLÍ SL.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

9.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA (ICAEN) PER
A ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA CODI PR1, PER ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ
DE TECNOLOGIES EFICIENTS A L’ENLLUMENAT EXTERIOR EXISTENT.- Aprovació.Vista la Resolució de subvencions e 2011 per a les actuacions d’Estalvi i Eficiència
Energètica EMO/2854/2011 publicada en el DOGC el 9 de desembre pel que s’aproven els
ajuts de l’Institut Català d’Energia per a realització d’actuacions en matèria d’estalvi i
eficiència energètica.
Vist que d’acord amb el codi PR1 de l’esmentada ordre, un dels conceptes subvencionables
és l’adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent i la
despesa subvencionable és del 40 % del cost elegible, que en aquest cas correspondrà als
treballs de reposició de l’enllumenat públic 5ª fase.
Atès que aquest Ajuntament té aprovat un Pla Municipal Director de l’enllumenat públic, el
qual es desenvolupa de manera gradual i és d’interès d’aquest Ajuntament acollir-se a
aquesta convocatòria i demanar la màxima subvenció possible.
Vistos els antecedents de raó.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Sol·licitar a l’Institut Català d’Energia, la subvenció màxima permesa per a actuacions
d’estalvi i eficiència energètica en enllumenat exterior, per a substitució de làmpades de
vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió i llumeneres de major
eficiència energètica.

10.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE L’ACTUACIÓ DE LLEURE
EDUCATIU AMB INFANTS I ADOLESCENTS, EN EXECUCIÓ DEL PLA DE BARRIS 2008
– 2012 – LA SAULEDA-CARRER AMPLE.- Aprovació.Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 12 de febrer de 2010, i que
literalment diu:
Primer.- Adjudicar definitivament aquest servei a l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, amb
número de NIF F1744225, representada per la senyora Montserrat Camps Marsal, i
domiciliada a la carretera Castellfollit a Oix, km. 1,5 – 17855 MONTAGUT I OIX, per la
quantitat de 33.720,54 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida núm. 20 231 22604
“Servei educadors de carrer”.
Atès que el contracte era prorrogable any a any fins a un màxim de dos anys.
Atès que és d’interès de l’Ajuntament de Palafrugell, prorrogar per un any (1.1.2012 –
31.12.2012) el contracte que gestiona l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, d’acord amb el
que estableix la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, pel preu total de 36.000 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any (1.1.2012 – 31.12.2012), el servei de Lleure Educatiu
amb Infants i Adolescents, en execució del Pla de Barris 2008 – 2011 La Sauleda – carrer
Ample, a l’empresa SUARA SERVEIS SCCL, amb número de NIF F1744225, representada
per la senyora Montserrat Camps Marsal, i domiciliada a la carretera Castellfollit a Oix, km.
1,5 – 17855 MONTAGUT I OIX, per la quantitat de 36.000 euros, exempt d’IVA, amb càrrec
a la partida núm. 20 231 22604 “Servei educadors de carrer”.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària.

11.- PROTOCÒL D’ÚS D’ARMARIS AMB 12 PORTÀTILS UBICATS AL CENTRE
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ, LOCAL SOCIAL DEL BARRI DE LA SAULEDA I LOCAL
SOCIAL DEL CARRER AMPLE DE PALAFRUGELL.- Aprovació text refós.Atès que l’ajuntament de Palafrugell disposa de tres armaris (aules mòbils) amb dotze
ordinadors portàtils i una impressora cadascún d’ells. Ubicats en tres equipaments
municipals: el Centre Municipal d’Educació, el local social de La Sauleda i el local social del
Carrer Ample.
Atès que cal regular l’ús d’aquests recursos per tal que en puguin fer bon ús les diferents
àrees de l’ajuntament de Palafrugell i les entitats i associacions inscrites en el registre
d’Associacions Municipals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar el text refós del Protocol d’ús dels 3 armaris amb dotze portàtils cadascú
ubicats al Centre Municipal d’Educació, al local social del barri de La Sauleda i al local social
del carrer Ample, respectivament, de Palafrugell.
Segon.- Comunicar el present acord a les àrees municipals i fer difusió del recurs al lloc web
municipal.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández Iruela, perquè en representació de la Corporació
procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord.

12.- CONTRACTACIÓ EXTERNA DEL SERVEI DE CONSERGERIA I MANTENIMENT
PER A CENTRES ESCOLARS, PRINCIPALMENT L’INSTITUT FREDERIC MARTÍ
CARRERAS.- Aprovació.Atès l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Palafrugell, de facilitar la persona de consergeria de l’Institut Frederic Martí
Carreres durant les hores en què és en funcionament la Delegació de l’Escola Oficial
d’Idiomes a Palafrugell.
Donat que cal contractar una persona que desenvolupi aquesta tasca així com petites
tasques de manteniment en centres escolars del municipi.
Atès que aquesta tasca l’ha realitzada el Sr. Josep Carreras Ferran, com a prestació de
treballs en benefici de la comunitat, prestació que ja ha finalitzat.
Donat que la tasca realitzada pel Sr. Carreras es valora des de l’Àrea d’Educació com a molt
satisfactòria, valoració que coincideix amb la de l’Institut Frederic Martí.
Atès que cal mantenir la continuïtat del servei compromès amb la Generalitat de Catalunya,
fins el dia 30 de juny de 2011.
Donat que Palafrugell té conveni amb la cooperativa d’inserció Garbet i que el pressupost
del servei és adequat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Contractar a la Cooperativa Garbet per al servei extern de vigilància i manteniment per a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Palafrugell ubicada a l’Institut Frederic Martí Carreras i d’altres
tasques de manteniment, des del dia 9 de gener al 30 de juny de 2012. El cost total de la
contractació serà de 3927 euros, més el 18% d’IVA corresponent, amb càrrec a la partida
33.321.21200, de Conservació d’edificis, amb càrrec al pressupost de 2012.

13.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN D’EDUCADORES DE SUPORT PER A LA
LLAR D’INFANTS TOMANYÍ, DE GENER A JUNY DE 2012.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

14.- SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ATENEU DE PALAFRUGELL.- Aprovació.-
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Atesa la vigència del conveni regulador d’autorització, a favor de l’associació Ateneu de
Palafrugell, per a l’ocupació temporal de la planta baixa i primer pis de l’immoble municipal
situat al carrer Ample número 1, NIF: N04109312Z. ateneupalafrugell@gmail.com.
Atès que l’associació Ateneu de Palafrugell és una entitat privada sense ànim de lucre, que
col·labora en fins d’utilitat pública o d’interès social a la Vila de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar una subvenció de quatre-cents vuitanta nou euros amb quaranta dos
cènitms (489,42 €), en concepte de funcionament de l’entitat.
Segon.- Procedir al seu pagament a través del número de compte (Raúl Garcia-Durán de
Lara, president de l’Ateneu de Palafrugell.
Tercer.- Aplicar la despesa a la partida Subvencions entitats vila 10-924-48901.
Quart.- Informar del present acord a l’Associació Ateneu de Palafrugell.

15.- SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA BIENNAL MISERACHS 2012.- Aprovació.Atès que la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2011, va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’associació Cultural l’Eixam per establir una
col·laboració per a l’organització de la mostra de fotografia Biennal Xavier Miserachs edició
2012.
Atès que els ingressos per finançar la Biennal procedeixen de les subvencions atorgades
per les institucions i dels fons propis de l’Associació l’Eixam.
Atès que aquesta valuosa iniciativa cultural compta amb tot el suport i col·laboració
municipal, condicionant els espais municipals adients i fent-ne la difusió pertinent, a més
d’atorgar un important suport econòmic, entre d’altres.
Atès que són necessàries altres aportacions institucionals per tal de poder assumir les
despeses que genera la mostra.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per
tal de vincular aquesta institució a la Biennal Miserachs, mitjançant un conveni de
col·laboració que hi reguli una subvenció econòmica de 12.000 euros.
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

16.- PREVISIÓ D’HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L’ÀREA DE
CULTURA PER A LES REPRESENTACIONS DELS PASTORETS (26 DE DESEMBRE DE
2011, i 1 i 8 DE GENER DE 2012).- Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura organitza les tradicionals representacions d’Els Pastorets al TMPTeatre Municipal de Palafrugell els dies 26 de desembre de 2011 i 1 i 8 de gener de 2012.
Ateses les necessitats de personal derivades de les esmentades representacions teatrals.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de l’Àrea de
Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte de les representacions teatrals
d’Els Pastorets.
Treballador
Tècnic 1
Tècnic 2
Auxiliar Ad. 1
Auxiliar Ad. 2
Administrativa
TOTAL

Extra festiva

Extra
doble

3
3
3

festiva Cost econòmic
8
8
3
3

400,12 €
400,12 €
61,80 €
126,87 €
133,77 €
1.122,68 €

17.- RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
INTERPOSADA PER LA SENYORA NÚRIA PÉREZ ROMERO.- Estimació parcial.VISTA la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total de
cent quaranta euros (140 €), interposada per la senyora Núria Pérez Romero, amb data
d’entrada 15 de juliol de 2011 i número de registre 10806, pels danys i perjudicis causats per
la pèrdua d’unes ulleres graduades a l’escola d’adults de Palafrugell.
ATÈS que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar audiència a la
reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26
de març, sense que transcorregut el termini concedit en formulés cap.
ATÈS que no es va demanar per la reclamant l’obertura d'un període de prova, ni s'ha
considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients per
fonamentar la resolució.
ATÈS el contingut de l’informe emès per la Cap de l’Àrea d‘educació en data 24 d’agost de
2011.
ATÈS que del contingut de la documentació obrant a l’expedient, se’n desprèn que en
relació als fets que han donat lloc a aquesta reclamació, existeix una concurrència de culpa
entre ambdues parts, atès que tot i que les ulleres es varen perdre en un local municipal,
també és palès que és responsabilitat de la reclamant la de tenir cura dels seus objectes
personals.
ATÈS el que disposen els articles 139, 141 i ss. 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, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret 429/93,
de 26 de març.
ATÈS el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Estimar, en part, la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració
interposada per la senyora Núria Pérez Romero i, en conseqüència, procedir al pagament de
la quantitat de setanta euros (70 €) corresponent al cinquanta per cent de la quantitat
reclamada.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada, a la tresoreria municipal i a l’Àrea
d’Intervenció, a efectes del pagament de la quantitat indicada en el punt primer d’aquest
acord, prèvia comunicació del número de compte corrent al qual s’haurà de fer efectiu el
pagament.

18.- OFERIMENT DE CESSIÓ DE 6,50 M2 DE TERRENY, DESTINATS A VIALITAT, AL
CARRER DE LA SARDANA, CANTONADA AMB EL CARRER HORTAL D’EN POU, 48,
DE PALAFRUGELL, QUE PRESENTEN EL SENYOR LLUÍS PARELALDA ARMELA I LA
SENYORA MARIA DEL CARME LLIMONA BROTO.- Acceptació.VIST l’oferiment de cessió de 6,50 m2 de terrenys, destinats a vialitat, al carrer de la
Sardana, cantonada amb el carrer de l’Hortal d’en Pou núm. 48, de Palafrugell, que
presenten el senyor Lluís Parellada Armela i la senyora Maria Carme Llimona Broto.
ATÈS l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, en data 21 de
desembre de 2011, on manifesta, entre altres aspectes, el que segueix:
“....
-

En data 22 d’agost de 2008, es va formalitzar un conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Palafrugell, el senyor Lluís Parellada Armela i la senyora Maria
Carme Llimona Broto, on es pactaven, entre altres qüestions, la regularització de
l’amplada del carrer de la Sardana i l’adequació del Projecte de tractament urbà dels
carrers de l’Hortal d’en Pou i de la Sardana, a l’alineació prevista a l’annex núm. 3 del
Conveni, concretant-se també que els costos d’enderroc de la part de la finca
afectada per vialitat serien assumits per la propietat.

-

En data 1 d’abril de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va atorgar
l’aprovació definitiva a l’Expedient de modificació conjunta del POUM de Palafrugell
núm. 2, 3, 4 i 5, on es contempla, en aquesta darrera modificació núm. 5, la
regularització de l’amplada del carrer de la Sardana. L’acord d’aprovació definitiva
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona es va supeditar a la
presentació d’un text refós on s’incorporessin unes consideracions puntuals. En data
4 de novembre de 2009, aquesta Comissió Territorial va donar la conformitat al Text
refós tramès per l’Ajuntament, pel que es va disposar la publicació del corresponent
edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5.550, de 21 de gener de
2010.

-

En data 24 de juliol de 2009, la Junta de Govern Local va acordar atorgar la llicència
d’obres amb núm. d’expedient 345/09, al senyor Parellada i a la senyora Llimona, per
a la reforma d’un mur i coberta de l’edifici del carrer de la Sardana, cantonada amb el
carrer de l’Hortal d’en Pou núm. 48. Posteriorment, en data 1 d’octubre de 2010, la
Junta de Govern Local va atorgar una nova llicència per a la reforma i ampliació
d’aquest habitatge, amb núm. d’expedient 345/09 Annex.

-

Amb l’atorgament i execució de les obres descrites en aquestes llicències d’obres, es
va resoldre satisfactòriament la càrrega urbanística referida a la part de la finca que
quedava fora d’ordenació, enderrocant la part afectada per vialitat, que correspon als
terrenys que s’ofereixen en cessió, pel que procedeix que, prèviament a l’anotació de
la cessió de terrenys que s’efectua, es sol·liciti al Registrador de la Propietat la
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cancel·lació d’aquesta càrrega, que consta descrita al Certificat de Titularitat i
Càrregues núm. 108/2010 aportat.
ATÈS que al mateix informe, l’Arquitecte Municipal manifesta que, després de diversos
requeriments efectuats per l’Ajuntament per concloure la tramitació de l’oferiment de cessió
dels terrenys afectats per vialitat, a la cruïlla dels carrers de la Sardana i Hortal d’en Pou, de
Palafrugell, el senyor Lluís Parellada Armela i la senyora Maria Carme Llimona Broto han
presentat a l’Ajuntament aquest oferiment de cessió i la documentació complementària per a
la seva tramitació, i s’ha pogut constatar que l’oferiment de cessió presentat s’ajusta a les
delimitacions d’alineació de vial fixades a l’expedient de Modificació Puntual núm. 5 del
POUM de Palafrugell.
ATÈS que, a títol de conclusió, i atesa l’existència d’un crèdit hipotecari que grava la finca de
la qual es segreguen els terrenys de cessió, segons es desprèn de l’anotació tercera que
figura al Certificat de Titularitat i Càrregues núm. 108, emès pel Registre de la Propietat de
Palafrugell en data 15 de maig de 2010, l’Arquitecte Municipal manifesta que caldrà que el
representant de l’entitat CAIXABANK, SA que consta a l’expedient, emissora d’aquest crèdit
hipotecari, es personi en la formalització de l’Acta de cessió per tal d’alliberar del crèdit
hipotecari existent a la part de terrenys que es cedeixen a l’Ajuntament, pel que considera
que es pot sotmetre aquest expedient a la consideració de la Junta de Govern Local perquè
procedeixi a l’acceptació de l’oferiment de cessió presentat, però tenint en compte que l’Acta
de cessió que es formalitzi haurà de ser signada també pel representant designat de l’entitat
CAIXABANK, SA, a efectes que la finca que es cedeix a l’Ajuntament quedi lliure de
càrregues i gravàmens, i prèviament a l’anotació marginal de la cessió, s’haurà de sol·licitar
al Registrador de la Propietat de Palafrugell la cancel·lació de la càrrega urbanística que
grava la finca.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar la cessió de 6,50 m2 de terrenys, destinats a vialitat, al carrer de la
Sardana, cantonada amb el carrer de l’Hortal d’en Pou núm. 48, de Palafrugell, que
presenten el senyor Lluís Parellada Armela i la senyora Maria Carme Llimona Broto, a
segregar de la major finca núm. 1350, inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell, al
foli 21 del volum 2.875 de l’arxiu, llibre 511 de Palafrugell, amb referència cadastral número
4006202EG1440N0001JM i amb número IDUFIR 17014000112465.
SEGON.- Sol·licitar al Registrador de la Propietat de Palafrugell que, prèviament a l’anotació
marginal d’aquest oferiment de cessió, procedeixi a la cancel·lació de la càrrega urbanística
que grava la finca de la qual es segreguen els terrenys de cessió, atès que amb l’atorgament
de les llicències núm. 345/09 i núm. 345/09 Annex, i l’execució posterior de les obres
descrites en aquestes llicències, es va enderrocar la part de la finca que quedava fora
d’ordenació i es va alinear l’edificació resultant al que determina la Modificació núm. 5 del
POUM.
TERCER.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les seves
funcions, per a l’atorgament del corresponent document administratiu d’acceptació de la
cessió de terrenys amb destinació vinculant a vialitat, al carrer de la Sardana, cantonada
amb el carrer de l’Hortal d’en Pou núm. 48, de Palafrugell.
QUART.- Notificar aquest acord al senyor Lluís Parellada Armela, a la senyora Maria Carme
Llimona Broto i al senyor Jaume Mundo Balcells, en qualitat de Director de l’oficina de 0050
– Palafrugell, carrer Pi i Margall, 8, de l’entitat CAIXABANK, SA, el qual haurà de subscriure
l’Acta de cessió a formalitzar, conjuntament amb la propietat cedent, per tal que amb la
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formalització d’aquest document quedin lliures els terrenys de cessió del crèdit hipotecari
que grava la resta de la finca.
.
CINQUÈ.- Notificar també aquest acord a les Àrees d’Intervenció i de Serveis Municipals i
trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat de Palafrugell perquè es
procedeixi a la cancel·lació de la càrrega urbanística existent i a l’anotació marginal de la
cessió de terrenys descrita, a la finca registral núm. 1350.

19.- ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ DEL FONS PATRIMONIAL ESTANYOL PER PART
DE MARIA LLUÏSA BACHS BENITEZ.- Acceptació.Atesa la proposta de donació de M. Lluïsa Bachs Benítez que ofereix el fons patrimonial
procedent del mas Estanyol de Llofriu, el qual ocupa 0’50 ml. i 61 pergamins documentals i
inclou documentació des de 1520 fins als anys seixanta del segle XX.
Atès l’informe presentat per l’arxivera municipal en el qual manifesta l’interès de conservar
aquesta documentació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar la donació del fons patrimonial Estanyol per part de M. Lluïsa Bachs
Benítez.
Segon.- Agrair molt sincerament a M. Lluïsa Bachs Benítez la seva donació.

20.- SOREA – PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A GRANS CONSUMIDORS
DEL MES DE NOVEMBRE 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
novembre de 2011, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....

61
3.934
0

Concepte
IMPORT
SUBTOTALS
AJUNTAMENT
1 Aigua (2+3)
5.326,89
2 Quota
2.978,63
3 Consum
2.348,26
4 Sobreelevació
13,31
5 Conservació i lloguer
77,10
6 Clavegueram
561,02
7 Escombraries
3.335,00
8 Incendis
6,37
TOTAL (1+4+5+6+7+8)
9.319,69
HISENDA
9 IVA 8% (sobre 1+4)
427,22
10 IVA 18%( sobre 5)
13,87
TOTAL IVA (9+10)
441,09
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
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11 CANNON AIGUA (IVA INCLÒS)
TOTAL ( 11 )

5.624,23
TOTAL

5.624,23
15.385,01

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 novembre de 2011, grans
consumidors, que importa la quantitat total de QUINZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC
EUROS AMB UN CÈNTIM (15.385,01 €) .
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.

21.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.226 de data 15 de desembre del
2011, presentada per la senyora Elvira Vidal Gutiérrez com a representant de la societat
BARRACUDA DIVING SCHOOL S.L (NIF B17641531), per la qual sol.licita que es modifIqui
l’acord d’autorització atorgat a favor de la societat per tal que consti l’autorització a nom de
la societat Cressi Sub España S.A i es compensi els pagaments a realitzar de la taxa.
Vista la Resolució de l’Alcaldia Número 2.318 aprovada en data 30 de setembre de 2011.
Vista la liquidació pagada número 527107 a nom de Barracuda Diving School S.L.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Modificar l’autorització atorgada a nom de la societat Barracuda Diving School
S.L., en el sentit que consta amb les mateixes condicions atorgada a nom de la societat
Cressi Sub España SA.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Barracuda Diving
School S.L. amb NIF B17641531, en concepte de la Taxa per Ocupació de la Via Pública, tal
com seguiex a continuació:
Resolució/ Núm.
Any
rebut
2318/11
527107

Concepte
Taxa
Ocupació
Pública

Objecte tributari
Via C/ Font d’en Xecu, 13

Import
364,80€

Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom de la societat Cressi Sub España S.A. tal com
segueix a continuació:
Any
Data: 1 i 2-10-11

Concepte
Objecte tributari
Taxa Ocupació Via Pública C/ Font d’en Xecu, 13

Import
364,80€

Quart.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb la liquidació número
529825 aprovada a nom de la societat Cressi Sub España S.A.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

2) Vista la resolució de l’alcaldia núm. 2823 de data 16 de desembre de 2011, en la qual es
denega la sol·licitud formulada per Edinson Ossa Mejía, en representació de l’IGLESIA
PENTECOSTAL UNIDA EN EUROPA.
Atès que en data 14 de desembre de 2011, es va pagar el rebut núm. 529.718 per un import
de 48,20 Euros a nom IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA, en concepte de Taxa utilització
dependències municipals.
Atès que es comprova que l’IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de IGLESIA PENTECOSTAL
UNIDA amb NIF (Q2801264I), per un import de QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT
CÈNTIMS------48,20 Euros, en concepte de Taxa per utilització de dependències municipals
i previ retorn de l’original del rebut núm. 529.719.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la tresoreria municipals i al
departament d’intervenció.

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.991 presentada en data 16 de
novembre de 2011 per la societat VALVI ALIMENTACIÓ I SERVEIS S.L. (NIF B17205410),
en la qual sol.licita la devolució corresponent al quart trimestre del rebut pagat número
529277 de l’exercici 2011 en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, al.legant
que la baixa definitiva amb número de referència 891600944465 és de data 30 de setembre
de 2011.
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Vist l’article 90.2 de la Llei d’hisendes locals el qual diu textualment :
“ Així mateix, en el cas de baixa per cessament durant l’exercici de l’activitat, les quotes
seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi l’esmentat
cessament. A fi i efecte els subjectes passius podran sol.licitar la devolució de la part de la
quota corresponent als trimestres naturals en les quals no s’hagués exercit l’activitat”
Atès que el rebut pagat número 529277 correspon al segon, tercer i quart trimestres de
l’exercici 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat VALVI
ALIMENTACIÓ S.L. amb NIF B17205410, prèvia presentació del rebut original pagat
relacionat a continuació:
Exercici

Núm. Rebut

2011

529277

Quota
Municipal
567,29€

Recàrrec
Diputació
130,91€

Total a retornar
698,20€

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments de
recaptació i intervenció.

4) Vista la instància amb número de registre d’entrada 3.785 de data 10 de març del 2011,
presentada pel senyor Xavier Nicolazzi com a representant de la societat NOVARA HOTELS
S.L., en la qual sol.licita l’aplicació de la bonificació de la Taxa per recollida d’escombraries
Industrials corresponent a l’activitat dedicada a “ Hotel ” situada a l’Avinguda Joan Pericot,
número 55.
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient de data 5 de desembre 2011, el qual diu
textualment :
“ Vista la diagnosi efectua a l’establiment en el marc de la campanya de prevenció de
residus “ Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient “, en que l’índex de
compromís ambiental era de nivell MIG.
D’acord al protocol aprovat per la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2011, els
establiments de grau mig són els que compleixen entre un 41% i un 60% de les actuacions
de prevenció de residus avaluades.
Segons l’article 15 de l’Ordenança fiscal núm. 13, la bonificació corresponent al nivell MIG (
nivell 1), és del 5%.
Es comprova que l’establiment es troba en una de les situacions descrites al punt 1.3 de
l’article 15, referent a la pèrdua del dret a la bonificació, concretament haver estat sancionat
l’any 2010 en matèria de residus (Acta 01062010/01- reiteració en abandonament de residus
a la via pública).
No obstant, atès que la sanció és de l’any 2010, segons el redactat de l’ordenança es
conclou que l’establiment pot gaudir de la bonificació per als anys 2011, 2012 i 2013,
sempre que no es produeixin les circumstàncies descrites a l’article 15 1.3
S’informa favorablement la sol.licitud de bonificació.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar la bonificació del 5% corresponent al rebut pagat número 494914 en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials a nom la societat NOVARA
HOTELS S.L.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Novara Hotels S.L.
prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Núm.
Rebut
494914

NIF

Titular

B17246612

Novara Hotels S.L.

Objecte tributari
Av. Joan Pericot , 55

Import
Pagat
1.929,84€

Import a
Retornar
96,49€

Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

5) Vista la instància amb número de registre d’entrada 3.219 de data 2 de març del 2011,
presentada pel senyor JOSEP MARIA CASELLAS BALAGUER com a representant de la
societat HOTEL CASAMAR S.L. (NIF B17994112), en la qual sol.licita l’aplicació de la
bonificació de la Taxa per recollida d’escombraries Industrials corresponent a l’activitat
dedicada a “Hotel” situada al carrer del Nero, número 3.
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient de data 5 de desembre 2011, el qual diu
textualment :
“ Vista la diagnosi efectuada a l’establiment en el marc de la campanya de prevenció de
residus “ Palafrugell, turisme respectuós amb el medi ambient ”, en que l’índex de
compromís ambiental era de nivell AVANÇAT.
D’acord al protocol aprovat per la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2011, els
establiments de grau mig són els que compleixen entre un 61% i un 85% de les actuacions
de prevenció de residus avaluades.
Segons l’article 15 de l’Ordenança fiscal núm. 13, la bonificació corresponent al nivell
AVANÇAT ( nivell 2), és del 10%.
Conclusió:
Havent comprovat que l’establiment no es troba en cap de les situacions descrites al punt
1.3. de l’article 15, referent a la pèrdua del dret de bonificació.
S’informa favorablement la sol.licitud de bonificació.”
Atès que es comprova que la instància presentada compleix tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació del 10% corresponent al rebut pagat número 494256 en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials a nom del senyor Josep Ma
Casellas Balaguer.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Josep Ma Casellas
Balaguer, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Núm.
Rebut
494256

Titular
Casellas Balaguer Josep Ma

Objecte tributari
C/ Nero, 3

Import
Pagat
916,97€

Import a
Retornar
91,70€

Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.
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6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 4.605 de data 24 de març del 2011,
presentada per la senyora ANNA ESTEVA PADILLA com a representant del Bar Patxei, en
la qual sol.licita l’aplicació de la bonificació de la Taxa per recollida d’escombraries
Industrials corresponent a l’activitat de “Bar” situada al carrer de la Riera, número 11.
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient de data 5 de desembre de 2011, el qual
diu textualment :
“ Efectuada visita per avaluar la diagnosi presentada per l’establiment, en data de 24 de
novembre de 2011 es constata que l’índex de compromís ambiental de l’establiment és de
nivell AVANÇAT.
D’acord al protocol aprovat per la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2011, els
establiments de grau mig són els que compleixen entre un 61% i un 85% de les actuacions
de prevenció de residus avaluades.
Segons l’article 15 de l’Ordenança fiscal núm. 13, la bonificació corresponent al nivell
AVANÇAT ( nivell 2), és del 10%.
Conclusió:
Havent comprovat que l’establiment no es troba en cap de les situacions descrites al punt
1.3. de l’article 15, referent a la pèrdua del dret de bonificació.
S’informa favorablement la sol.licitud de bonificació.”
Atès que es comprova que la instància presentada compleix tots els requesits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació del 10% corresponent al rebut pagat número 494928 en
concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials a nom la senyora Anna Esteva
Padilla.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora Anna Esteva
Padilla, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Núm.
Rebut
494928

Titular
Esteva Padilla Anna

Objecte tributari
C/ Riera, 11

Import
Pagat
687,72€

Import a
Retornar
68,77€

Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

7) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 18.018 presentada en data 12 de desembre de
2011 pel senyor CASTILLO ROCAS, MANEL en nom del senyor CASTILLO NOGUERA,
JOAQUIM, sol·licitant la bonificació de l’ICIO ( Impost sobre construccions, instal·lacions i obres )
de l’expedient núm. 424/10, per la reforma d’un bany, al·legant la seva dependència

Atès el que disposa l’article 7 de l’Ordenança Fiscal número 3, que regula l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que diu:
“Article 7è. Bonificacions
2.- S’estableix una bonificació del 50 % en la quota de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i obres a favor dels subjectes passius que realitzin obres de reforma que
suposin l’adaptació de l’habitatge a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.”
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Vist que en data 23 d’agost de 2010, es va pagar la llicència d’obra núm. 424/10 per un
import de 313,92 Euros, segons el detall següent:
LLICÈNCIA
D’OBRA
424/10

Expedient Obra
Major
162,70 €

Plaques de
permís d’obres
15,80 €

ICIO

TOTAL

135,42 €

313,92 €

Atès que es comprova que el senyor CASTILLO NOGUERA, JOAQUIM, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor CASTILLO NOGUERA,
JOAQUIM, per import SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS------segons el
detall següent i prèvia presentació de l’original de la carta de pagament de data 22/08/10:
LLICÈNCIA
D’OBRA
424/10

COGNOMS I NOM

IMPORT PAGAT

CASTILLO NOGUERA, JOAQUIM

135,42 €

IMPORT
BONIFICAT
67,71 €

DIFERÈNCIA A
RETORNAR
67,71 €

Segon.- Notificar el següent acord a l’interessat, a l’Àrea d’urbanisme i a la Tresoreria municipal.

8) Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol.licitant l’aplicació de la quota reduïda a efectes
de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superf´ície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les següents
tarifes:
a) Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
138,00 €.
b) Quotes reduïdes
c) Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del
30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin acreditar
un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un mínim de 12
entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no contemplats en
els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i envasos). Per a
l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti el corresponent
document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria municipal.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm. Registre
17.951
17.632
18.093

Núm. Pòlissa
4458346
4466818
4471098
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18.062
17.944
17.806
17.933
17.784
17.988
18.007
17.509

4457024
4468105
4454623
4454231
4471444
4467483
4470051
4472276

OJUEL BOLAÑOS DAVID
PAGÈS COLOREU JOAN
SAIS PALOU JORGE
SÁNCHEZ CAÑAS GABRIEL
SOLÉS OLIU MARTA
TORNS VILA MA CARME
TORRA PARACHE MERCEDES
VILASECA BAÑERAS XAVIER

41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€
41,40€

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

9) Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Tomanyí en data 14 de desembre
de 2011 que diu literalment:
Que l’alumne A P V s’ha donat de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí pel curs 2011/2012 en
data12 de desembre.
Vist l’article 9è.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants 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.
I vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula es
prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de baixa les
quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa de servei.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí a l’alumne A P V amb efectes 1 de
gener de 2012.
Segon.- Aprovar una devolució de 92,92 € corresponents a 2/3 parts de la matrícula en
concepte de matricula de la Llar d’Infants Tomanyí a nom de ALBERT PIJOAN PARRAMON.

10) Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Tomanyí en data 14 de desembre
de 2011 que diu literalment:
Que l’alumna J B R s’ha donat de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí pel curs 2011/2012 en
data12 de desembre.
Vist l’article 9è.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants 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.
I vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
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En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula es
prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de baixa les
quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa de servei.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí a l’alumna J B R amb efectes 1 de
gener de 2012.
Segon.- Aprovar una devolució de 92,92 € corresponents a 2/3 parts de la matrícula en
concepte de matricula de la Llar d’Infants Tomanyí a nom de LAURA RIBAS FERRER.

11) Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Tomanyí en data 14 de novembre
de 2011 que diu literalment:
Que l’alumna A D M s’ha donat de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí pel curs 2011/2012 en
data 23 de novembre.
Vist l’article 9è.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa de la Llar d’Infants 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.
I vist l’article 10.3 de la mateixa ordenança que diu:
En cas d’altes per noves matriculacions durant el curs escolar, l’import de la matrícula es
prorratejarà per trimestres naturals, incloent el trimestre d’inici de servei. En cas de baixa les
quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent el trimestre de baixa de servei.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Tomanyí a l’alumna A D M amb efectes 1 de
desembre de 2011.
Segon.- Aprovar una devolució de 92,92 € corresponents a 2/3 parts de la matrícula en
concepte de matricula de la Llar d’Infants Tomanyí a nom de DAVID DAGÀ AGUSTÍ.

12) Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol·licitant la bonificació de l’IVTM (Impost sobre
vehicles de tracció mecànica ) corresponent a diferents vehicles:
R. ENTRADA
18.334
18.335
18.336

DATA
16/12/11
16/12/11
16/12/11

CONCEPTE
GI-9925-D
GI-8293-D
GI-7160-K

COGNOMS I NOM
BRIAS ESTEVE, PERE
BRIAS ESTEVE, PERE
MUÑOZ AVILA, JUAN ANTONIO

Vist el que disposa l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 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
dos requisits:
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a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord
amb el Reial Decret 1247/11995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antigüetat mínima
de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de esser sol·licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici
anteriors al de la seva sol·licitud.”
Atès l’article 73 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment:
” Article 73. Acumulació
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment,sigui quina sigui la forma de la
iniciació, pot disposar-ne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una
identitat substancial o una connexió íntima..
Atès que segons la documentació aportada pels vehicles abans esmentats, reuneixen els
requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de l’IVTM ( Impost sobre
vehicles de tracció mecànica per l’exercici 2011, previ presentació de l’original del rebuts
a continuació detallats:
REBUT
465.973
465.972
475.000

CONCEPTE
IVTM
GI-9925-D
GI-8293-D
GI-7160-K

COGNOMS I NOM
BRIAS ESTEVE, PERE
BRIAS ESTEVE, PERE
MUÑOZ AVILA, J. ANTONIO

IMPORT
8,46 €
14,49 €
14,20 €

Segon.- Aprovar la bonificació del 100% de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l’exercici 2011, segons la relació següent:

CONCEPTE ( IVTM –
MATRÍCULA )
GI-9925-D
GI-8293-D
GI-7160-K

COGNOMS I NOM
BRIAS ESTEVE, PERE
BRIAS ESTEVE, PERE
MUÑOZ AVILA, JUAN ANTONIO

Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el següent acord als interessats.

13) Atès que es comprova en data 14 de juliol de 2011 es va pagar el rebut núm. 510.772 a
nom del senyor MALDONADO PONCE, FRANCISCO, en la caixa de recaptació per un
import de 162,37 Euros--------en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa
urbana ) corresponent a l’any 2011.
Vist que en data 19 de juliol de 2011, es va efectuar una transferència bancària a nom del
senyor MALDONADO PONCE, FRANCISCO, per import de 162,37 Euros, en concepte d’IBI
corresponent a l’any 2011.
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Vist el que disposa l’article 66.1 del Reglament General de Recaptació el qual diu :
“Quan un deutor a l’hisenda pública no comprès en l’article anterior sigui, a la vegada,
creditor de la mateixa per un crèdit reconegut, transcorregut el període voluntari, s’expedirà
certificació de descobert i es compensarà d’ofici el deute, més el recàrrec de
constrenyiment, amb el crèdit. la compensació serà notificada a l’ interessat/ada ”.
Atès que es comprova que el senyor MALDONADO PONCE, FRANCISCO, té un deute amb
la recaptació municipal en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa
urbana ) de l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor MALDONADO
PONCE, FRANCISCO, CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET ---162,37 €--en concepte d’IBI corresponent a l’any 2011.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm. 510.773.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessat.

14) Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos duplicats corresponents a rebuts
inclosos en padrons tributaris per que van ser pagats de manera duplicada mitjançant tríptic
a les oficines bancàries col·laboradores i/o a través de càrrec en el compte bancària
domiciliat i/o a través d’ingrés o transferència bancària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, prèvia
presentació de l’original del rebut que es detalla a continuació:
COGNOMS I NOM

REBUT

CAPDEVILA MAS, JOAN

463.086

CONCEPTE
CONTRIBUCIONS
ESPECIALS

COM.PROP. LANZAROTE 25

502.206

IBI

INVERMES 28, SL

491.652

GUALS

IMPORT
120,16 €
429,28 €
48,30 €

ROVIRA COROMINAS, MARINA

488.735

CEMENTIRI

SANTOS REBANAL, RAFAEL

493.256

GUALS

TORIBIO RAMIREZ, ANGEL JESUS

480.036

IVTM

8,46 €

VENCELLS SERRA, JOAQUIM

480.608

IVTM

144,54 €

TOTAL………………….:

9,98 €
38,00 E

760,72 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’àrea d’Intervenció, a la Tresoreria Municipal i als
interessats, per als efectes que corresponguin.

16) Atès que es comprova que en data 30 de novembre de 2011 es va efectuar un ingrés en
excés a l’Oficina de Recaptació Municipal, per un import de 22,82 €, a nom de la senyora
PEREZ HERRERA, YOLANDA.
Vist el que disposa l’article 66.1 del Reglament General de Recaptació el qual diu :
“Quan un deutor a l’hisenda pública no comprès en l’article anterior sigui, a la vegada,
creditor de la mateixa per un crèdit reconegut, transcorregut el període voluntari, s’expedirà
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certificació de descobert i es compensarà d’ofici el deute, més el recàrrec de
constrenyiment, amb el crèdit. la compensació serà notificada a l’ interessat/ada ”.
Atès que es comprova l’existència d’un deute que manté la senyora PEREZ HERRERA,
YOLANDA, amb la recaptació municipal en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana ) de l’exercici 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora PEREZ
HERRERA, YOLANDA, per import de VINT-I-DOS
EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS -----------22,82 €-------- en concepte d’ingrés en excés.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm. 514.551.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, al servei de la tresoreria, al servei de la
recaptació municipal i al departament d’intervenció, per als efectes que corresponguin

16) Vista la instància 15423 presentada en data 17 d’octubre de 2011 pel senyor PABLO
CALZADA PRATMARSÓ, en nom i representació de la societat IBERMASIAS SL per la qual
presenta recurs de reposició contra les liquidacions 526104 i 526106 en concepte de
sancions urbanístiques al·legant nul·litat de l’acte d’imposició de les sancions per tractar-se
d’òrgan incompetent per raó de la qualificació de les sancions, així mateix sol·licita la
suspensió del procediment o bé el seu ajornament fins que es resolgui el recurs contenciós
administratiu interposat per l’interessat envers aquest expedient.
Atès que es comprova que les sancions urbanístiques es van imposar mitjançant Resolució
de l’Alcaldia de data 18 de maig de 2011, prèvia tramitació del corresponent expedient
sancionador.
Atès que contra la referida Resolució es va interposar recurs de reposició en base a la
mateixa al·legació que ara reitera i que va ser desestimada per Resolució d’Alcaldia de data
2 d’agost de 2011.
Atès que la notificació a l’interessat dels corresponents document liquidatoris de les
sancions, contra les quals es presenta el present recurs, deriva d’un acte, que en relació a
les al·legacions presentades, és ferm en via administrativa.
Vist l’article 97 de la Llei 30/1992, que diu textualment:
“Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía
ejecutiva”
En relació a la petició de suspensió és d’aplicació l’article 14.2.i) , que diu textualment:
“i) Suspensión del acto impugnado.—La interposición del recurso de reposición no
suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes,
incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de
imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo
previsto en la Ley General Tributaria.”
En relació a la petició d’ajornament del deute fins que finalitzi el procediment contenciós
administratiu no es pot admetre atès que no és possible d’acord amb la normativa prevista a
la Llei General Tributària concedir ajornaments sense que consti una data certa per fer el
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pagament, en conseqüència a la petició d’ajornament s’ha de fer constar una data concreta
pel compliment de les obligacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició i la petició d’ajornament presentat pel senyor
PABLO CALZADA PRATMARSÓ , en nom i representació de la societat IBERMASIAS SL
contra les liquidacions 526104 i 526106.
Segon.- Notificar el present acord a la Tresoreria municipal i a la Recaptació municipal.

17) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17704 de data 2 de desembre de 2011,
presentada pel senyor CODINA VIDAL, JOAN en representació de la societat LLUMS
SACME, SL, en la qual sol·licita el canvi de titularitat de la taxa pel servei de recollida
d’escombraries industrials del carrer Barris i Buixo, 41, al·legant que l’esmentada societat és
va dissoldre el dia 21/09/10 i que l’activitat es continua exercint a nom de la societat
Girosacme, SL.
Atès l’informe emès per l’inspector de la via pública en data 14 de desembre de 2011, que
diu: “Realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar si hi ha
activitat comercial a la finca objecte de la inspecció, ja que en el moment de la inspecció
s’ha pogut observar que l’establiment es trobava obert al públic.
Considerant l’article núm. 10 punt 1 i 6 de l’Ordenança Fiscal número 13, que regula la taxa
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries, els quals estableixen el següent:
“Article 10r. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones naturals
o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària...
6.. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si
s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei”.
Atès el que disposa l’ordenança fiscal número, 13 de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, segons la qual la titularitat dels
rebuts recaurà sobre el propietari/titular de l’immoble.
Vist que l’esmentat local es propietat de la societat ILERDENSE DE CALEFACCIÓ, SA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 494.750, en concepte d’Escombraries Industrials,
corresponent a l’any 2011 i a nom de la societat LLUMS SACME, SL.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom de la societat ILERDENSE DE CALEFACCIÓ,
SA, amb NIF A25025123, tal com segueix a continuació, la qual no s’haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa:
ANY

CONCEPTE
Article 12è . Quota tributària – Taxa escombraries industrials
– Any 2011 2011 3. 1 Comerços al detall - 4 punts x 58,48 Euros = 233,92 Euros
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- cr. Barris i Buixó, 41
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord als interessats.

18) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17081 de data 18 de novembre de 2011,
presentada per la senyora ROS CANTALEJO, ELISABETH, en la qual al·lega haver pagat
el rebut 478.100 corresponent a l’IVTM (l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de
2011 ) al BBVA de Sant Feliu de Guíxols el dia 02/06/2011.
Vist l’informe emes pel recaptador municipal el dia 22 de novembre de 2011 que diu el
següent: “La provisió de constrenyiment del rebut 478100 es va notificar en data 19/08/2011,
i contra la notificació no es va presentar cap recurs.
Examinats els arxius i els extractes de comptes de l’Ajuntament, no consta cap ingrés referit
al rebut esmentat, per l’import de 137,66 Euros. Pel que respecta als períodes d’ingrés, cal
afegir que el pagament en via voluntària terminava el dia 02/05/2011. Després es podia
pagar fins el dia 03/06/2011 amb el 5% de recàrrec (144,54 Euros en total), però només en
les oficines de “La Caixa” o per “Servicaixa”.
El fet d’admetre el pagament per part del BBVA, fora de termini i només pel principal del
deute, indica que no es va comprovar la coincidència exacta de la quantia a ingressar.
Tampoc consta cap ingrés seguint el procediment de l'article núm. 19 del Reglament
General de Recaptació.”
Atès que sol·licitada informació a l’entitat gestora dels cobraments tributaris de l’Ajuntament
en relació al procés de cobrament d’aquest rebuts s’ha informat que degut a que l’import
cobrat del rebut era incorrecte (ja que es va cobrar només el principal quan el rebut en data
02/06/11 s’havia de pagar amb el 5% de recàrrec) es va procedir a retornar als diners a
l’entitat BBVA i també es va informar a la mateixa entitat d’aquesta incidència amb aquest
rebut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la suspensió, continuant amb el
procediment de constrenyiment.
Segon.- Informar a l’interessada que haurà de dirigir-se a la sucursal del BBVA, per tal de
determinar el destí dels fons ingressats.

19) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18328 de data 16 de desembre de
2011, presentada per la senyora M. CARMEN SERRA ROIG, en qualitat de representant
legal de l’entitat ARIGEM PAYET SERRA SL (B17355983), on sol·licita l’exempció de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l’exercici 2012 de la finca del
carrer Tarongeta 65 TODOS, referència cadastral 4008103EG1440N0001OM, a nom de
SALVADOR MALLORQUI COSTA, al·legant que es tracta d’un centre docent que ha
subscrit un concert educatiu amb l’Administració.
Vist l’article 62.2 a) Exempcions del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
2. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:
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a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment
o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament
concertat.
Vist el certificat emès en data 29 de novembre de 2011 pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya pel curs 2011-2012, en el qual figura el Centre Sant Jordi, que
a efectes de l’impost de l’IBI consta com a titular SALVADOR MALLORQUI COSTA, com a
centre privat concertat, i atès que el concert educatiu que manté amb l’Administració té
caràcter temporal i per tant l’exempció no ha de tenir un caràcter permanent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció per a l’any 2012, en concepte d’Impost sobre Béns Immobles
de Naturalesa Urbana, de la finca del carrer Tarongeta 65 TODOS, referència cadastral
4008103EG1440N0001OM.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’Àrea d’Intervenció.

20) Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2011 pel qual es
desestima la instància amb número de registre d’entrada 12609 presentada en data 16
d’agost de 2010 pel senyor CARLES LARRÉ FERRER, en nom i representació de la societat
XANDRAKALA SLU (B63099287), referente a l’Impost sobre Béns Immobles de la finca amb
referència cadastral 7203102EG1470S0001ZB, i s’aprova la suspensió del rebut 426606,
d’import 21.370,49 euros, de la liquidación de l’Impost sobre Béns Immobles exercicis 2007
a 2009 previ dipòsit d’un aval bancari a la Tresoreria Municipal.
Atès que en el referit acord s’informa a l’interessat que d’acord amb el Reglament General
de Recaptació s’havia de comunicar a l’ajuntament de Palafrugell la presentació de recurs
contenciós administratiu per tal de mantenir la suspensió del procediment de cobrament de
la liquidació impugnada.
Atès que es comprova que no es va presentar recurs contenciós administratiu.
Atès que es comprova que es va presentar una declaración d’alteració de les dades
cadastrals devant el Centre de Gestió Cadastral per tal de modificar el valor cadastral de
l’immoble.
Atès que es comprova que en data 28 de novembre de 2011 consta emes acord de
resolución per part del Centre de Gestió Cadastral sense que es redueixi el valor cadastral
del sòl de l’immoble.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de suspensió de la liquidació d’IBI núm. 426606, a
nom de XANDRAKALA, SL aprovat per la Junta de Govern Local 15 d’octubre de 2011 i en
conseqüència donar continuïtat al procediment de recaptación pel seu cobrament.
Segon.- Notificar el present acord a XANDRAKALA SL .
Tercer.- Donar trasllat a l’àrea de recaptació i tresoreria.

21) Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Tomanyí en data 16 de novembre
de 2011 que diu literalment:
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Vista la falta de pagament de la quota de la matricula.
Vista la falta d’assistència no justificada a l’entrevista familiar.
Vista la falta d’assistència a la Llar d’Infants Tomanyí des de l’1 de novembre sense justifica
i d’acord amb el Pla Anual del Centre per al curs 2011/2012, aprovat per la Junta de Govern
Local de l’Ajunatment, e sprocedirà a donar de baixa l’alumne M M.
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 M M es va donar d’alta a la llar d’infants Tomanyí en data 17 d’octubre de
2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Tresoreria Municipal el rebut número 527927 en concepte de
matrícula i mensualitat de novembre per la Llar d’Infants Tomanyí d’import 267,40 €
(matrícula 139,40 + mensualitat novembre 128,00)
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de mensualitat de setembre de la Llar
d’Infants Tomanyí a nom de FATIMA BENHAMMAOU d’import 174,47 € (matrícula 1/3 46,47
+ mensualitat 128,00).

22) Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a continuació
presentades per diferents contribuents, sol·licitant l’exempció de l’IVTM (Impost sobre
vehicles de tracció mecànica ) corresponent a diferents vehicles:
R. ENTRADA
6.708
14.955
16.745
18.092

DATA
02/05/11
06/10/11
14/11/11
13/12/11

CONCEPTE
GI-1052-BF
8638-CLT
1415-FGT
7334-DCX

COGNOMS I NOM
D S, F
B R, A
R M, J A
R G, D

Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
....
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a
los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.”
Atès l’article 73 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment:
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” Article 73. Acumulació
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment,sigui quina sigui la forma de la
iniciació, pot disposar-ne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una
identitat substancial o una connexió íntima..
Atès que segons la documentació aportada dels vehicles esmentats aquests reuneixen els
requisits per a l’exempció.
Vist que els certificats del grau de disminució compleixen amb el grau de minusvalidesa
establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per l’exercici 2012 als vehicles i titulars detallats a continuació:
CONCEPTE
GI-1052-BF
8638-CLT
1415-FGT
7334-DCX

COGNOMS I NOM
D S, F
B R, A
R M, J A
R G, D

Segon.- Notificar l’esmentat acord als interessat, a l’Àrea d’Intervenció i a la Tresoreria
Municipal, per als efectes que corresponguin.

23) Vista la instància amb número de registre d’entrada 17.618 de data 1 de desembre del
2011, presentada per la senyora C L, F en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -7696-GPX, atès que
la interessada té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
....
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a
los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -7696-GPX aquest vehicle
reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 08 de juny de 2011 i amb
caràcter provisional fins el novembre del 2013 compleix amb el grau de minusvalidesa
establert a l’article 93 1e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pels exercicis 2012 i 2013, a nom de la senyora C L, F, pel vehicle matrícula -7696-GPX.
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Segon.- Modificar el padró corresponent i informar a la interessada que un cop obtinguda la
resolució de reconeixement del grau definitiu l’any 2013, caldrà que aporti la esmentada en
aquest Ajuntament.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada.

24) Vista la instància amb número de registre d’entrada 18.476 data 20 de desembre del
2011, presentada pel senyor J R H I en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -4357-GJK, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de
23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a
transportar-les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33
per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -4357-GJK, reuneix els
requisits per a l’exempció .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula -4357-GJK a nom del senyor J R H I amb efectes de l’any 2012 i
posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

25) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 18.333 de data 16 de desembre de 2011,
presentada pel senyor TRIAS BOFILL, JORDI, sol·licitant li sigui concedida la bonificació pel
vehicle amb la matricula GI-3936-N.
Vist el que disposa l’article 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 de l’Impost sobre vehicles de
Tracció Mecànica, el qual diu textualment:
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” 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
dos requisits:
c) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit, d’acord
amb el Reial Decret 1247/11995.
d) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antigüetat mínima
de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de esser sol·licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercici
anteriors al de la seva sol·licitud.”
Atès que segons la documentació aportada pel vehicle amb matrícula GI-3936-N reuneix els
requisits per a la bonificació, amb efectes a partir de l’any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació del 100% de la quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l’exercici 2012 i següents del vehicle amb matrícula GI-3936-N, a nom del
senyor TRIAS BOFILL, JORDI.
Segon.- Modificar el padró corresponent
Tercer.- Notificar el següent acord a l’interessat.

22.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/99:
Aplicació

Import

2011 61 337 22609

6.370,30 SUARA SERVEIS SCCL. PROGRAMA EDUCADORS DE CARRER NOVEMBRE
2011 (JO)

2011 42 336 64002

3.705,20 BIS DIXIT SL. REDACCIO PROJECTE SENYALITZACIO EXTERIOR NOVA
SEU MUSEU DEL SURO (UR)

2011 42 336 64002

8.496,00 OP-TEAM ARQUITECTURA SLP. DIRECCIO OBRA ""REHABILITACIO MUSEU
SEL SURO 5a FASE""(UR)

2011 42 336 64002

5.664,00 OP TEAM SLP. DIRECCIO D'OBRES PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIO
CAN MARIO COM A SEU MUSEU DEL SURO FASE V

2011 42 336 64002

1.498,60 PROISOTEC ENGINYERIA SLP. DIRECCIO D'OBRA DE LES INSTAL.LACIONS
REHABILITACIO MUSEU DEL SUROP 5a FASE

2011 42 336 64002

1.498,60 PROISOTEC. DIRECCIO D'OBRES INSTAL.LACIONS REHABILITACIO CAN
MARIO COM A SEU MUSEU DEL SURO FASE V

2011 71 165 22722
17.419,53
2011 43 491 41004

Text lliure

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT
PUBLIC MES DE NOVEMBRE 2011
INSTITUT MITJANS DE COMUNICACIO. APORTACIO MUNICIPAL 2011

21.897,72
TOTAL RELACIÓ
66.549,95

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació
2011 21 150 61905
2011 21 150 61905
2011 21 150 61905
2011 21 150 61905
2011 72 170 22604
2011 21 150 61905
2011 31 924 22602
2011 11 920 21200
2011 21 150 61905
2011 21 150 61905
2011 10 336 46200
2011 10 336 46200

Import Text lliure
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. INTAL.LACIO 12 BALISES IL.LUMINACIO
3.886,08 PASSATGE DEL GIRONES (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. INSTAL.LACIO ENLLUMENAT PUBLIC
1.918,86 PISTA DE BITLLES I TANCAMENT DE LA ZONA PZ ONZE DE MARÇ (AS)
MAKER FARMS SL . INSTAL.LACIO ENLLUMENAT PUBLIC PISTA DE BITLLES I
849,18 TANCAMENT DE LA ZONA PZ ONZE DE MARÇ (AS)
FITOR FORESTAL SL . INSTAL.LACIO ENLLUMENAT PUBLIC PISTA DE
807,76 BITLLES I TANCAMENT DE LA ZONA PZ ONZE DE MARÇ (AS)
ASSOCIACIO PROTEC. ANIMALS RODAMON. SERVEI CONTROL COLONIES
4.000,00 DE GATS AL MUNICIPI (MA)
SERVEI INSTAL.LACIONS TECNIQUES. NOU SUBMINISTRAMENT POTENCIA
4.197,36 3,46 KW C/LLUIS VILALTA CARBO PER ENLLUMENAT PUBLIC (UR)
GIROASSIST SLU. CONFECCIO I INSTAL.LACIO MURAL FOTOGRAFIES DEL
3.013,72 MUNICIPI AL PS. MOSSEN BOSCH ARNAU (AS)
690,30 GRAFIC ART STUDIO CB. RETOLACIO PORTES ENTRADA AJUNTAMENT (SG)
EXCAVACIONS OSONA SA. ACABAMENT OBRES SECTOR 1.13 PIVERD SUD
27.929,21 A PALAFRUGELL (UR)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. IL.LUMINACIO PASSOS VIANANTS C/
4.635,15 FREDERIC MARTI CARRERAS I AVDA ESPANYA. DAVANT ESCOLES (AS)
630,00 AGUSTI SOLES LLUIS. 3000 TRIPTICS INFORMATIUS SA PEROLA (AR)

2011 12 920 62600

413,00 FONT ROSELL DAVID DISSENY TRIPTICS INFORMATIUS SA PEROLA (AR)
GRAFIC ART STUDIO CB. ADQUISICIO TRIPTICS PER L'OFICINA ATENCIO
1.510,40 CIUTADANA (SG)
AXA SEGUROS GENERALES SA. ASSEGURANÇA PLATAFORMA O
208,99 CARROSSES CAVALCADA DE REIS 2012 (SG)
GIROCOPI SL. ADQUISICIO MOBILIARI NOVES OFICINES DE BENESTAR
10.525,65 SOCIAL UBICAT A L'EDIFICI DEL CENTRE DE DIA (BS)
ESTANYS BLAUS SL. ADQUISICIO SERVIDOR INSTAL.LACIO PROGRAMARI
3.506,25 PANDORA ARXIU MUNICIPAL (IN)
INFORMATICA SERRANO MAS SL. ADQUISICIO CABINA DISCOS SERVIDOR
3.180,45 D'ARXIUS I COPIES PER L'ARXIU MUNICIPAL (AR)

TOTAL RELACIO

71.902,36

2011 11 920 22000
2011 11 920 22400
2011 52 231 22617
2011 12 920 62600

Segon.- Donar de baixa les següents propostes de despesa:
Aplicació

Import Text lliure

2011 72 170 22604

FITOR FORESTAL SL. LLOGUER BIOTRITURADORA PER BRIGADA
-5.300,00 FORESTAL (10 JORNALS). INFORME MEDI AMBIENT
STOP PLAGUES SL. CONTROL ESTORNELLS ALS ARBRES PATI CEIP
-1.357,00 TORRES JONAMA (MA) INFORME MEDI AMBIENT

TOTAL RELACIO

-6.657,00

2011 72 170 22706

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) MERCATS MUNICIPALS.- Resolucions.1) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 18.180 de data 14 de desembre de 2011,
presentada pel senyor LLUÍS CABALLÉ SERRA, titular del lloc de venda núm. 1.021 del
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mercat setmanal, dedicat a la venda d’hules amb una superfície de 10 ml i en la qual
manifesta la seva renúncia a l’esmentat lloc de venda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- DONAR-SE per assabentat i conforme en relació a la renúncia del lloc de venda
núm. 1.021 del mercat setmanal.
Segon.- INFORMAR a l’interessat que la baixa del mercat setmanal tindrà efectes 1 de
gener de 2012.

2) Vista la instància amb registre d’entrada núm.9.612 de data 22 de juny de 2011
presentada pel senyor Victor Villaba Hernandez. i la instància amb registre d’entrada núm.
9.635 de data 23 de juny de 2011 presentada pel senyor Fèlix Ramos Barradas, en les
quals, com a titulars de les parades C5 i C6 respectivament, sol·licitaven una permuta de les
parades amb la intenció de poder unir les parades C4 i C5 a fi d’adjudicar-se al senyor Fèlix
Ramos Barradas, resultant així un sol espai d’11,8m aproximats, i destinar la parada C6 al
senyor Victor Villalba per fer un canvi d’orientació de l’actual parada, destinant-la a annexa
de la parada núm. C18, El petit cafè del Mercat, amb la col·locació de taules i cadires de bar.
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17620 de data 1 de desembre de 2011
presentada pel senyor Fèlix Ramos Barradas en la qual presenta un projecte de les
reformes a realitzar a les noves parades C4 i C5 amb el detall de la distribució del mobiliari, i
amb una ocupació aproximada de 11,08 metres lineals destinats a la zona de venda i a una
zona per a cambra frigorífica amb accés des de l’interior de la parada.
Atès que en el Mercat diari de la carn hi ha la possibilitat d’ocupar aquest espai de venda,
amb el previ compromís per part de l’interessat de realitzar una despesa en la millora de
l’esmentat lloc de venda.
Atès que l’interessat, ha presentat la documentació sol·licitada en data 16/8/2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir la titularitat de les parada núm. 4 I 5 del mercat de la carn al senyor
FÈLIX RAMOS BARRADAS.
Segon.- Aprovar la sol·licitud de reformes presentada pel senyor FÈLIX RAMOS
BARRADAS exceptuant els punts de sustentació de la parada que es fixin en l’estructura
del mercat. Les obres es duran a terme durant els dilluns i les tardes dels altres dies del mes
de gener de 2012, deixant diàriament net el lloc ocupat; les despeses derivades de la
reforma de la parada aniran a càrrec de l’interessat.
Tercer.- La modificació de l’alta al Padró corresponent es realitzarà una vegada es
finalitzin les obres de reforma, amb la finalitat de poder facturar els metres definitius de
l’espai corresponent a la parada.
Quart.- Notificar el següent acord a l’interessat, a l’àrea de Serveis Municipals i a l’àrea
d’Urbanisme per als efectes que correspongui.

3) Vista la instància amb registre d’entrada núm.9.612 de data 22 de juny de 2011
presentada pel senyor Victor Villaba Hernandez. i la instància amb registre d’entrada núm.
9.635 de data 23 de juny de 2011 presentada pel senyor Fèlix Ramos Barradas, en les
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quals, com a titulars de les parades C5 i C6 respectivament, sol·licitaven una permuta de les
parades amb la intenció de poder unir les parades C4 i C5 a fi d’adjudicar-se al senyor Fèlix
Ramos Barradas, resultant així un sol espai d’11,8m aproximats, i destinar la parada C6 al
senyor Victor Villalba per fer un canvi d’orientació de l’actual parada, destinant-la a annexa
de la parada núm. C18, El petit cafè del Mercat, amb la col·locació de taules i cadires de bar
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17621 de data 1 de desembre de 2011
presentada pel senyor Victor Villalba Hernàndez en la qual presenta un croquis de les
reformes a realitzar a la nova parada C6 amb el detall de la distribució del mobiliari, en el
qual als 2,80.ml aproximats de parada destinats a la col·locació de taules i cadires de bar
s’afegeix un espai aproximat de 3 x 1,4m. del passadís públic reservats per a un banc
extraïble, taules i cadires per a ús del bar.
Atès que en el Mercat diari de la carn hi ha la possibilitat d’ocupar aquest espai de venda,
amb el previ compromís per part de l’interessat de realitzar una despesa en la millora de
l’esmentat lloc de venda, i de respectar sempre un pas mínim d´1,5m. entre el pilar i
l’ocupació de l’annexa.
Atès que l’interessat, ha presentat la documentació sol·licitada en data 16/8/2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir la titularitat de la parada núm. 6 del mercat de la carn al senyor VICTOR
VILLALBA HERNÀNDEZ i concedir-li l’ampliació adossada de 2,5 x 1,40m., en el ben
entès que aquesta última no representi cap impediment per a usos del mercat.
Segon.- Aprovar la sol·licitud presentada pel senyor VICTOR VILLALBA HERNÀNDEZ.
Les obres es duran a terme durant els dilluns i les tardes dels altres dies del mes de gener
de 2012, deixant diàriament net el lloc ocupat; les despeses derivades de la reforma de la
parada aniran a càrrec de l’interessat.
Tercer.- La modificació de l’alta al Padró corresponent es realitzarà una vegada es
finalitzin les obres de reforma, amb la finalitat de poder facturar els metres definitius de
l’espai adjudicat a la parada i assignar la numeració corresponent .
Quart.- Notificar el següent acord a l’interessat, a l’àrea de Serveis Municipals i a l’àrea
d’Urbanisme per als efectes que correspongui.

B.2) PREVISIÓ HORES EXTRAORDINÀRIES FESTA CAP D’ANY I BENVINGUDA AL
PRIMER SOL DE L’ANY – ÀREA DE JOVENTUT.- Aprovació.Atès que el proper dia 1 de gener de 2012 se celebrarà la Festa de Cap d’Any
Palafrugell.

de

Atès que el personal de l’Àrea de Joventut haurà de realitzar hores extraordinàries per a la
preparació i desenvolupament dels actes.
Atès el document adjunt elaborat pel tècnic de l’Àrea on es detallen les previsions horàries i
la quantificació econòmica de l’horari de cadascun dels treballadors
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- aprovar la realització d’hores extraordinàries del tècnic i l’auxiliar Administrativa
de l’Àrea de Joventut per un import total 1.182,09 €.
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Segon.- facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

B.3) DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL, PER
MOTIUS DE SALUT.- Aprovació i adscripció a les dependències municipals de Can
Bech.Atès que el dia 3 de març de 2010, registre d’entrada 3398, el senyor ISICIO CRUZ
FERNANDEZ, caporal de la Policia Local de Palafrugell funcionari de carrera, grup C2,
complement de destí 16, ha presentat instància formulant la petició de passar a la segona
activitat per motius de salut.
Atès el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei 16/1991 de Policies Locals, i la part
específica de la Policia Local, punt 1a) de l’acord de condicions de treball del personal
funcionari 2007 – 2009, que actualment es troba prorrogat.
Atès el dictamen emès el dia 16 de desembre de 2011, pel Tribunal mèdic format pel enyor
Emili Mas Parareda, en representació del Servei Català de la Salut, el senyor German Pérez
Ruiz, designat per l’Ajuntament de Palafrugell, i el senyor Joan Baró Ministral, designat per
l’interessat, en què, per unanimitat, proposen a l’Ajuntament de Palafrugell passar a segona
activitat i sense arma de foc al senyor Isicio Cruz Fernández per motius de salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar, amb efectes a partir del dia 15 de gener de 2012, el passi a la segona
activitat, per raó de salut, al caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Palafrugell,
senyor ISICIO CRUZ FERNANDEZ, funcionari de carrera, grup C2, complement de destí 16,
essent adscrit funcionalment a les dependències municipals de Can Bech, al carrer
Cervantes, número 16 de Palafrugell, per realitzar funcions complementàries de caràcter
administratiu, així com de vigilància, custòdia de l’edifici.
La seva jornada de treball serà de dilluns a divendres, 35 hores setmanals, de les 15.00
hores a les 20:00 hores. A partir de les 20:00 hores i fins a les 22:00 hores hauria de prestar
servei a l’Àrea d’Educació (centre municipal d’educació). No meritarà jornada partida, caps
de setmana, nocturnitat, ni prolongació de jornada ni dies festius.
Així mateix, haurà de donar suport presencial els dies de ple ordinari o extraordinari, així
com a les Festes de Primavera i les Havaneres.
També s’haurà d’encarregar el control de l’aparcament públic ubicat davant de les
dependències municipals.
L’alcalde o regidor delegat podran establir altres funcions complementàries.
Amb anterioritat a l’inici de la prestació del servei, haurà d’entregar l’arma de foc
reglamentària. Mantindrà la credencial, l’uniforme i la placa, ja que continuarà com a policia
local, però en segona activitat.
Les retribucions seran les següents:
- sou base: 599,25 euros
- antiguitat: 143,20 euros
- complement de destí: 349,93 euros (consolidat el nivell 16)
- complement específic: 959,73 euros
- complement de productivitat: 685,28 euros
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Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, al cap de la Policia Local, a la Junta de
Personal i a les seccions sindicals SPPME-CAT i SFP.

B.4) RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE CONSERGERIA
DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE CAN BECH.- Aprovació.1. Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 7 de març de 2008, que
literalment diu:
Aprovar l'expedient per a la contractació, mitjançant el procediment negociat sense
publicitat, dels Serveis de Conserge a les Dependències Municipals de “Can Bech”, d’aquest
Ajuntament.
Adjudicar aquest servei, a l’Empresa Servimax Servicios Generales, SA”, amb CIF. A79098851, representada pel senyor Javier Mirallas Sarabria, domiciliada al carrer Pajaritos,
núm. 24, CP 28007 de MADRID, per la quantitat de mil nou-cents setanta-quatre euros amb
setanta-dos cèntims, (1.974,72 €), mensuals, amb l’IVA inclòs, amb càrrec al Pressupost
Municipal. Aquesta adjudicació queda supeditada a les condicions que seguidament es
relacionen:






La porta principal de l’edifici de Can Bech haurà d’estar oberta.
Haurà de demanar el DNI a tothom, excepte als treballadors de l’Ajuntament i als
Regidors Municipals.
Les tasques de control i vigilància es realitzaran de forma principal i prioritària, en el
mostrador d’entrada de l’edifici.
L’horari serà de les 15 hores a les 21 hores, de dilluns a divendres.
Haurà d’estar controlant la centraleta telefònica, per la recollida de missatges i informació
als ciutadans.

Atesa la quantitat del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Aquest servei tindrà una durada d’un any i començarà a regir a partir del dia 16 de març de
2008.
2. Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 21 de maig de 2010, que
literalment diu:
Primer.- Modificar l’horari del servei de Consergeria de les Dependències municipals
adjudicat a l’empresa Servimax Servicios Generales SA, d’acord amb el següent detall:
 De 16.00h a 20.00h a l’Ajuntament de Palafrugell
 De 20.00 a 22.00 h al Centre Municipal d’Educació
3. Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 22 de desembre de 2011, que
literalment diu:
Primer.- Autoritzar, amb efectes a partir del dia 15 de gener de 2012, el passi a la segona
activitat, per raó de salut, al caporal de la Policia Local de l’Ajuntament de Palafrugell,
senyor I C F, funcionari de carrera, grup C2, complement de destí 16, essent adscrit
funcionalment a les dependències municipals de Can Bech, al carrer Cervantes, número 16
de Palafrugell, per realitzar funcions complementàries de caràcter administratiu, així com de
vigilància, custòdia de l’edifici.
La seva jornada de treball serà de dilluns a divendres, 35 hores setmanals, de les 15.00
hores a les 20:00 hores. A partir de les 20:00 hores i fins a les 22:00 hores hauria de prestar
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servei a l’Àrea d’Educació (centre municipal d’educació). No meritarà jornada partida, caps
de setmana, nocturnitat, ni prolongació de jornada ni dies festius.
4. Atès el que estableix la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, conforme es poden
resoldre els contractes administratius de serveis quan hi hagi un preavís amb temps
suficient, per part d’una de les parts contractants.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Comunicar a l’empresa SERVIMAX, SERVICIOS GENERALES SA, amb domicili al
carrer Francesc Artau, 1 (17005) de Girona, que l’Ajuntament de Palafrugell no renovarà el
contracte de consergeria de les dependències municipals de Can Bech, i que l’últim dia de
prestació efectiva del servei i del contracte serà el dia 14 de gener de 2012, d’acord amb els
arguments anteriorment exposats, ja que s’adscriu al servei un funcionari municipal en
plantilla, com a segona activitat, per motius de salut.
Segon.- L’Ajuntament podrà contractar les substitucions i vacances del personal municipal
adscrit a aquest servei, a través de l’empresa esmentada.

B.5) PETICIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
CALELLA, PEL CINQUANTÈ ANIVERSARI.- Aprovació.Atès que l’Associació de Veïns de Calella (AVAC) celebrarà properament el seu 50è
aniversari com a moviment associatiu veïnal, social i cultural al nucli costaner del terme
municipal de Palafrugell.
Atès que l’Associació de Veïns de Calella (AVAC), en els seus inicis, va aconseguir per a
Calella serveis tan bàsics com l’enllumenat, l’oficina de correus o la central telefònica.
Atès que l’Associació de Veïns de Calella (AVAC) va organitzar per primera vegada la
Cantada d’Havaneres de Calella (Diploma Turístic de Catalunya 2010 que atorga la
Generalitat de Catalunya) al Port-Bo l’any 1969.
Atès que l’Associació de Veïns de Calella (AVAC) organitza, entre d’altres activitats, la Festa
Major de Sant Pere o l’edició de la revista Es Còdol.
Atès que l’Associació de Veïns de Calella (AVAC) ha treballat sempre per a la defensa del
patrimoni històric i natural d’un dels espais simbòlics més importants de la costa catalana.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell dóna ple suport a aquesta petició, en entendre-la
totalment justificada i merescuda per la trajectòria que ha desenvolupat l’esmentada
associació al llarg de tots aquests anys.
Atès el contingut del dossier justificatiu de la petició que realitza, redactat per l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Sol.licitar formalment al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’Associació de Veïns de Calella (AVAC) que
celebrarà properament el seu 50è aniversari com a moviment associatiu veïnal, social i
cultural al nucli costaner del terme municipal de Palafrugell.
Segon.- Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari de la Corporació.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i quaranta-cinc
minuts del matí. En dono fe.
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