Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE NOVEMBRE
DE 2011.ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer
sessió ordinària en primera convocatòria, essent les nou i cinc minuts del matí del dia 24 de
novembre de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
La regidora senyora Begonya Montalban, excusa la seva assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 17 de novembre de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
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2.- OBRES MAJORS.- Llicències.S’acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

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

4.- PRÒRROGA TERMINI FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA MODERNISTA DE CAN MÀRIO COM A NOVA SEU
DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL. FASE 5.- Aprovació.Vist que en data 27 de gener de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el text
refós del projecte de rehabilitació de la fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu del
Museu del Suro de Palafrugell, fase 5.
Atès que en data 8 d’abril de 2011 es van adjudicar les obres de rehabilitació de la fàbrica
modernista de Can Mario com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell, fase 5 a
l’empresa Arcadi Pla S.A.
Atès que Arcadi Pla S.A, representada pel Sr. Albert Abad i Berenguer, en la documentació
tècnica presentada en la licitació de les obres, en l’annex núm. 3, model de declaració
responsable, va declarar sota la seva responsabilitat el que a continuació es transcriu:
a) “M’obligo a complir el termini d’execució del contracte a 6 mesos, al ser aquest un
termini improrrogable.
b) En el cas improbable que no es compleixi amb el termini total d’entrega i execució de
les bores sense prejudici de la imposició de les penalitats econòmiques
corresponents, assumiré el rescabalament econòmic a favor de l’Ajuntament de
Palafrugell, com si a conseqüència del retard, se li revoca a aquest i se li exigeix el
reintegrament de la subvenció econòmica percebuda, que finança l’obra (fons
FEDER, aportació de la Diputació de Girona, i aportació de l’INCASÒL (1% cultural).
c) L’import que indemnitzaré a l’Ajuntament de Palafrugell serà l’import íntegre de la
subvenció que es revoqui.”
Atès que en data 24 de maig de 2011 es va signar l’acta de replanteig i inici de les obres.
Atès que el termini d’execució d’aquestes obres és de 6 mesos.
Atès que la Junta de Govern Local del 29 de setembre de 2011 va aprovar un requeriment a
l’empresa Arcadi Pla S.A pel compliment del termini de les obres de rehabilitació de la
fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell, fase 5,
en base a l’informe emès per la direcció facultativa de l’obra de data 21 de setembre de
2011, en el qual exposava que el ritme actual d’execució de l’obra posava en qüestió el
compliment del termini previst i de les conseqüències econòmiques que es poden derivar
per l’empresa constructora, així com les legals aplicables segons la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Atès que en punt primer de l’esmentat requeriment es va aprovar requerir a l’empresa Arcadi
Pla S.A. que destinés tots els mitjans necessaris, pel que fa a personal, hores de dedicació,
mitjans de suport i coordinació entre industrials perquè acabés les obres de rehabilitació de
la fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell, fase
5 dins el termini previst de finalització de les obres i que aquest finalitzava el 20 de
novembre de 2011.

Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2011

2

Ajuntament de Palafrugell

Atès que en data 16 de novembre de 2011 i número de registre d’entrada 16897 l’empresa
Arcadi Pla S.A va entrar un escrit a l’Ajuntament en el qual demana una pròrroga de 15 dies
pel termini final dels treballs d’urbanització exterior i de la sala d’exposicions temporals.
Atès que en data 18 de novembre de 2011 la direcció facultativa de l’obra ha emès un
informe en el qual considera adequada la concessió d’una pròrroga de 15 dies pel
desenvolupament i finalització de les obres.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir l’empresa Arcadi Pla S.A una prorroga de 15 dies més per a la finalització
de les obres de rehabilitació de la fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu del
Museu del Suro de Palafrugell, fase 5, és a dir fins el 5 de desembre de 2011.
Segon.- Aquesta pròrroga es dóna sens perjudici del compromís que figura en la
documentació tècnica de la licitació de les obres, annex 3, abans esmentat el qual queda
plenament vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Arcadi Pla S.A, a la direcció facultativa de l’obra i
a l’INCASÒL, atès que una part de la direcció facultativa de l’obra ha estat contactada per
part seva.

5.- ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA
FÀBRICA MODERNISTA DE CAN MÀRIO COM A NOVA SEU DEL MUSEU DEL SURO
DE PALAFRUGELL. FASE 5.- Aprovació.S’acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

6.- LICITACIÓ OBERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA HORITZONTAL DE LA XARXA VIÀRIA URBANA DEL
MUNICIPI DE PALAFRUGELL.- Aprovació del plec de condicions i convocatòria del
concurs.Havent estat redactat el Plec de clàusules administratives generals reguladores del concurs
obert per a la contractació del Servei de Manteniment de la Senyalització Viària Horitzontal
de la Xarxa Viària Urbana del Municipi de Palafrugell, procedeix ara l’aprovació del plec.
Atesa la naturalesa del contracte no es fixa tipus de licitació per la qual cosa els licitadors
establiran a la seva oferta els preus unitaris IVA inclòs, dels diferents elements, figures,
línies o d’altres que estiguin inclosos en el Catàleg Oficial de senyals de la circulació i
marques vials a què es refereix l’article 55 del R.D.-Legislatiu 339/90, de 2 de març, pel que
s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial i del Reglament de Circulació (2003).
No obstant l’exposat, l’Ajuntament garanteix a l’adjudicatari la realització dels treballs per un
import total anual màxim de 20.300,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 81.130.22004
“Material Vialitat i Circulació” del Pressupost Municipal de l’actual exercici.
Atesos l’article 21.1.ñ) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), i el punt primer, apartat lletra ñ), de la Resolució de l’Alcaldia de 19 de
juny de 2003 (número 828/03), per la qual es deleguen, en la Junta de Govern Local, les
següents competències en matèria de contractació: “Les contractacions i concessions de tot
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tipus quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, els 601.012,10 € (100.000 pessetes); ...”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques i particulars
reguladores de la licitació oberta per a la contractació del Servei de Manteniment de la
Senyalització Viària Horitzontal de la Xarxa Viària Urbana del Municipi de Palafrugell i
disposar-ne l’exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes, si s’escau, de
presentació de reclamacions, d’acord amb el previst en els articles 277 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Segon.- Convocar licitació oberta, a l’empara del que estableix la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic, per a l’adjudicació del contracte de treballs suara esmentats,
publicant-se simultàniament amb l’anunci del plec de clàusules, el de licitació, si bé aquesta
s’ajornarà el temps necessari en el supòsit de formular-se reclamacions contra el plec, de
conformitat amb el que determina l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
Tercer.- Disposar, així mateix, la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a la
Llei 30/2007, de contractes del sector públic.

7.- LICITACIÓ OBERTA PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PREVENTIUS DE
SOCORRISME I VIGILÀNCIA A LES PLATGES DE PORT-BO, CANADELL, PORT
PELEGRÍ, LLAFRANC I TAMARIU.- Aprovació del plec de condicions i convocatòria
del concurs.Havent estat redactat el Plec de Clàusules Administratives i Particulars que regiran el
contracte administratiu dels serveis preventius de Socorrisme i Vigilància a les Platges del
Port-Bo, Canadell, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu, d’aquest terme municipal, inclou el servei
d’una ambulància convencional (tipus 3), amb conductor BTP i acompanyant AST.
Atesos l’article 53.1 o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el punt
primer, apartat lletra ñ), de la Resolució de l’Alcaldia de 19 de juny de 2007 (número 1.097/07),
per la qual es deleguen, en la Junta de Govern Local, les següents competències en matèria de
contractació: “Les contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 601.012,10 € (100.000
pessetes); ...”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el Plec
de condicions particulars reguladores del contracte dels serveis preventius de Socorrisme i
Vigilància a les Platges del Port-Bo, Canadell, Port Pelegrí, Llafranc i Tamariu, d’aquest
terme municipal, inclou el servei d’una ambulància convencional (tipus 3), amb conductor
BTP i acompanyant AST, per un import total de 111.747,79 euros, anuals, IVA inclòs, i
disposar-ne l’exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes, si s’escau, de
presentació de reclamacions, d’acord amb el previst en l’article 277 de la mateixa llei
catalana.
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Segon.- Convocar licitació oberta, a l’empara dels articles 74 i 85 del Text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP), aprovat per RDL 2/2000, de 16 de
juny, per a l’adjudicació del contracte suara esmentat, publicant-se simultàniament amb
l’anunci del plec de clàusules, el de licitació, si bé aquesta s’ajornarà el temps necessari en
el supòsit de formular-se reclamacions contra el plec, de conformitat amb el que determina
l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
Tercer.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
núm. 32 312 22615, del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2012.
Serà requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari
estigui en fase disponible, per l’import de licitació.
Quart.- Disposar, així mateix, la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix en els
articles 11 i 78 del susdit Text refós de la LCAP.

8.- FIANCES.- Devolució.1) Es dóna compte de l'expedient de contractació, de les obres de millora i rehabilitació de
l’Escola Barceló i Matas, a Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta de
Govern Local de 30-04-2009 a CONSTRUCCIONES DIEYLI, CB S.L., amb domicili a
l’Avinguda Pozo Alcón, 5 baixos – 17200 PALAFRUGELL.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i el Cap de l’Àrea
de Projectes i Obres, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació
de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 4.055,10.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONES DIEYLI, CB S.L. a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2) Es dóna compte de l'expedient de contractació d’obres, del tractament de l’espai urbà
adjacent a l’Avinguda Espanya, a Palafrugell, adjudicat definitivament per acord de Junta de
Govern de 30-4-2009 a SANTI AVELLI, S.L., amb domicili a la carrer Pals, 63-65 de
PALAFRUGELL (17200).
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de l’Àrea
d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 7.293,87.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a SANTI AVELLI, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.
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3) Es dóna compte de l'expedient de contractació de serveis, pel procediment obert, per a
l’execució del programa “Unitat d’Escolarització Compartida” a Palafrugell, adjudicat per
acord de la Junta de Govern Local de 25-9-2009 a SUARA SERVEIS SCCL– amb núm. de
CIF: F-17444225, amb domicili al carrer Rda Universitat 22b-2n – 08007 BARCELONA.
Vista la instància presentada per l’adjudicatari, amb data 20-9-2011, número registre
d’entrada 14140, sol·licitant la devolució de la fiança dipositada en el seu dia.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i del Tècnic de
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, per no existir cap dret que la Corporació
pugui exigir ni cap reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 3.982,21.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a SUARA SERVEIS SCCL i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

9.- CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS DE L’ANTIGA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA, SITUADA AL
CARRER DE LA FONT NÚM. 1 DE PALAFRUGELL, A L’ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE PALAFRUGELL (ACOPA).- Aprovació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell és propietari del bé de propietat municipal situat al
carrer de la Font núm. 1, de Palafrugell (antiga Residència Geriàtrica), que actualment no
està destinat a cap finalitat pública o d’interès social específica.
Atès que l’Associació de Comerciants de Palafrugell (ACOPA), es troba escrita al Registre
Municipal d’Associacions de Palafrugell amb el número 78.
Atès que és necessari que l’esmentada Associació disposi d’un espai suficient i adequat per
tal que pugui desenvolupar les seves activitats, a partir del dia 1 de desembre de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Cedir l’ús dels espais que a continuació es descriuran, del bé municipal situat al carrer de la
Font núm. 1, de Palafrugell (antiga Residència Geriàtrica), a l’Associació de Comerciants de
Palafrugell (ACOPA), a fi que aquesta associació disposi d’un espai suficient i adequat per
tal que pugui desenvolupar les seves activitats associatives, a partir del dia 1 de desembre
de 2011:
- Els dos despatxos de l’entrada principal i el hall (planta baixa).
Condicions:
- Cessió d’ús, a precari, tolerada, gratuïta, amb la finalitat anteriorment indicada, revocable
per raons d’interès públic municipal sense dret a indemnització.
- La cessió d’ús s’extingirà automàticament en cas que s’incompleixi o s’extingeixi la finalitat
i el destí d’aquesta.
- La durada d’aquesta cessió és indefinida.
- Hauran d’assumir les despeses de manteniment i conservació de l’esmentat espai, i les de
llum i telèfon.
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- Hauran de pintar els espais cedits així com fer una neteja de xoc i hauran d’arreglar la
porta principal.

10.- REQUERIMENT PER SUBSANACIÓ D’INCOMPLIMENTS DE LES PISCINES D’ÚS
PÚBLIC.- Aprovació.Atès que l’Ajuntament té competències municipals en matèria d’autorització, inspecció i
control sanitari de les piscines d’ús públic segons el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i els Decrets
177/2000, de 15 de maig, i el Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació.
Atès que des del 2010 l’Ajuntament de Palafrugell esta acollit al Programa d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic (Pt05) de l’Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona (DIPSALUT).
Atès que DIPSALUT entrega anualment a l’Ajuntament un dossier tècnic que recull
l’informació resultant de les inspeccions realitzades durant la temporada d’estiu a les
piscines d’ús públic del municipi (Piscina Municipal, Càmping Kim’s, Càmping La Siesta,
Càmping Tamariu, Club Tennis Llafranc, Hotel Port bo, Hotel Garbí, Hotel Alga i Casa de
colònies Albatros).
Atès que en el dossier esmentat hi consten les mancances i incompliments legals detectats,
fent una diferenciació entre els de major risc i la resta.
Atès que el 24 de maig de 2011, en base als resultats de la inspecció del 2010, es va emetre
resolució d’alcaldia adreçada als titulars de cadascuna de les piscines d’ús públic de
Palafrugell, requerint l’adopció de les mesures necessàries per tal d’adequar-se a la
normativa vigent, atorgant com a termini la inspecció corresponent a l’inici de la temporada.
Atès l’informe-dossier d’inspecció del 2011 s’ha constatat que dues de les piscines d’ús
públic segueixen presentant deficiències majors o greus, les quals es venen repetint d’anys
anteriors, i que pel conjunt de piscines també hi ha catalogades mancances menors o lleus,
algunes de les quals ja havien estat detectades al 2010.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al Càmping Tamariu, representat per la senyora Marina Boix Carabús,
amb domicili al carrer Roella, 6 (17200) de Palafrugell, que abans de l’inici de la temporada
2012 (Setmana Santa), subsani els incompliments que a continuació es descriuen:
DEFICIÈNCIES
GREU/LLEU 2011 2010 2009
Manca dosificador del regulador de pH
Greu
Les dutxes presenten materials constructius que permeten el
creixement microbià
Lleu
La farmaciola no està equipada correctament
Lleu
No hi ha vestidors
Lleu
Els lavabos no estan suficientment equipats
Lleu
Manca vàter i lavabo adaptats per a discapacitats
Lleu
No es disposa de local degudament ventilat per guardar productes
Lleu
El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls
L'estat higiènic i de manteniment del magatzem de productes
químics no és l'adequat
No existeixen comptadors d'aigua recirculada ni d'aigua nova
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Manquen senyalitzacions dels canvis de pendent en el Vas 1
Presència d'elements arquitectònics dins el vas
S'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés a persones
grans o amb mobilitat reduïda
El paviment de la zona de platja permet la formació de tolls i
acumulacions d'aigua
El vas infantil no es troba separat del vas principal
Manca registre d'assistències prestades als usuaris de la piscina
Manca el Pla de neteja i desinfecció de totes les instal.lacions
Manca el Pla de tractament de l'aigua dels vasos
Manca el Pla de desratització i desinsectació
Manca el Pla de formació del personal de manteniment
Manca el Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua

Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Segon.- Requerir al Club Tennis Llafranc amb domicili al carrer Jesús Serra Santamans, 1517 (17211) de Llafranc, que abans de l’inici de la temporada 2012 (Setmana Santa), subsani
els incompliments que a continuació es descriuen:
DEFICIÈNCIES
Manca registre complet dos cops al dia sobre la qualitat de l'aigua
La farmaciola no està convenientment senyalitzada
Manca dutxa adaptada per a discapacitats
Manca vàter i lavabo adaptats per a discapacitats
El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls
S'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés al vas a
persones grans o amb mobilitat reduïda
Els salvavides no tenen corda
Manca registre d'assistències prestades als usuaris de la piscina
Manca rètol amb el missatge: aquesta piscina no disposa de servei
de salvament i socorrisme
Manca el Pla de tractament de l'aigua dels vasos
Manca el Pla de desratització i desinsectació
Manca el Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua

GREU/LLEU 2011 2010 2009
Greu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Tercer.- Requerir al Càmping Kim’s amb domicili al Camí de la Font d’en Xecu (17211) de
Llafranc, que abans de l’inici de la temporada 2012 (Setmana Santa), subsani els
incompliments que a continuació es descriuen:
DEFICIÈNCIES
Accés dificultós a la farmaciola

GREU/LLEU 2011 2010 2009
Lleu

El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls

Lleu

En els dos vasos s'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés
a persones grans o amb mobilitat reduïda
En el Vas 2 hi ha un nombre insuficient d'escales d'accés
Manca el Pla de neteja i desinfecció de totes les instal.lacions
Manca el Pla de tractament de l'aigua dels vasos
Manca el Pla de desratització i desinsectació
Manca el Pla de formació del personal de manteniment
Manca el Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua

Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Quart.- Requerir al Càmping La Siesta (Explotaciones e inversiones turísticas Cruz SL), amb
domicili al carrer Chopitea, 110 (17210) de Calella, que abans de l’inici de la temporada
2012 (Setmana Santa), subsani els incompliments que a continuació es descriuen:
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DEFICIÈNCIES
El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls
Presència d'elements arquitectònics dins els vasos
S'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés a persones
grans o amb mobilitat reduïda
No figura en lloc visible l'horari de la darrera neteja dels serveis
Manca el Pla de formació del personal de manteniment
No es descriu el punt de mostreig de presa de mostres

GREU/LLEU 2011 2010 2009
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Cinquè.- Requerir a la Casa de Colònies Albatros (Colonies Rosa dels Vents), amb domicili
a l’Av. Jaume I, 16, àtic 2a (17001) de Llafranc, que abans de l’inici de la temporada 2012
(Setmana Santa), subsani els incompliments que a continuació es descriuen:
DEFICIÈNCIES
Manquen dutxes a la zona de platja
El paviment dels vestidors no és antilliscant
Manca dutxa adaptada per a discapacitats
Manca vàter i lavabo adaptats per a discapacitats
El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls
L'estat higiènic i de manteniment del magatzem de productes
químics no és l'adequat
S'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés a persones
grans o amb mobilitat reduïda als Vas 1
El paviment de la zona de platja no és adequat
El paviment de la zona de platja permet la formació de tolls i
acumulacions d'aigua
El vorell permet el retorn d'aigua de la zona de platja al vas
Manca registre d'assistències prestades als usuaris de la piscina
L'encarregat no té la formació adequada
El pla de neteja i desinfecció no conté la informació suficient
El pla de tractament de l'aigua dels vasos no conté la informació
suficient
No figura en lloc visible al públic les últimes analítiques
microbiològiques del laboratori de cada piscina
El pla d'anàlisis microbiològiques no conté la informació suficient
No es descriu el punt de mostreig de presa de mostres

GREU/LLEU 2011 2010 2009
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Sisè.- Requerir al Hotel Alga (Hoteles del Mar SA), amb domicilia a l’Av. Joan Pericot
Garcia, 55 (17210) de Calella, que abans de l’inici de la temporada 2012 (Setmana Santa),
subsani els incompliments que a continuació es descriuen:
DEFICIÈNCIES
GREU/LLEU 2011 2010 2009
L'aigua de les dutxes retorna al vas
Lleu
No existeix local per a poder garantir l'assistència de primers auxilis
als usuaris
Lleu
La farmaciola no està equipada correctament
Lleu
La farmaciola no està convenientment senyalitzada
Lleu
No hi ha vestidors
Lleu
Els lavabos no estan suficientment equipats
Lleu
Manca vàter adaptat per a discapacitats
Lleu
El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls
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Presència d'elements arquitectònics dins el vas
No es disposa de sistema de recollida contínua de l'aigua
S'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés a persones
grans o amb mobilitat reduïda
El paviment de la zona de platja no és l'adequat
El vorell permet el retorn d'aigua de la zona de platja al vas

Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Cal indicar l'aforament de làmina d'aigua de cada vas (en el cas que
hi hagi més d'un vas) i l'aforament màxim de la piscina en lloc visible
Manca registre d'assistències prestades als usuaris de la piscina

Lleu
Lleu

No es disposa de registres per a totes les activitats realitzades de
neteja i desinfecció ni de tractament de l'aigua dels vasos
El pla de neteja i desinfecció no conté la informació suficient
Manca el Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua

Lleu
Lleu
Lleu

Setè.- Requerir al Hotel Port Bo (J. Vilosa i fills SL), amb domicili al carrer August Pi i
Sunyer, 6 (17210) de Calella, que abans de l’inici de la temporada 2012 (Setmana Santa),
subsani els incompliments que a continuació es descriuen:
DEFICIÈNCIES
GREU/LLEU 2011 2010 2009
Manquen dutxes a la zona de platja
Lleu
No existeix local per a poder garantir l'assistència de primers auxilis
als usuaris
Lleu
Manca dutxa adaptada per a discapacitats
Lleu
Manca vàter i lavabo adaptats per a discapacitats
Lleu
El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls

Lleu

No es disposa d'equips de protecció individual (mascareta, guants)
per a manipular productes químics segons normativa vigent

Lleu

S'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés als vasos a
persones grans o amb mobilitat reduïda
Manquen senyalitzacions de fondària de la piscina al Vas 2
Manca el sistema antiremolí al desguàs del Vas 2

Lleu
Lleu
Lleu

Cal indicar l'aforament de làmina d'aigua de cada vas (en el cas que
hi hagi més d'un vas) i l'aforament màxim de la piscina en lloc visible
Manca rètol amb el missatge: aquesta piscina no disposa de servei
de salvament i socorrisme
L'encarregat no té la formació adequada
Manca el Pla de neteja i desinfecció de totes les instal.lacions
Manca el Pla de tractament de l'aigua dels vasos
Manca el Pla de desratització i desinsectació
Manca el Pla de formació del personal de manteniment
Manca el Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua

Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Vuitè.- Requerir al Hotel Garbí (Heladerias y Pastelerias del Ampurdan SA), amb domicili a
Plaça Nova, 2 (17200) de Palafrugell, que abans de l’inici de la temporada 2012 (Setmana
Santa), subsani els incompliments que a continuació es descriuen:
DEFICIÈNCIES
GREU/LLEU 2011 2010 2009
Les dutxes presenten materials constructius que permeten el
creixement microbià
Lleu
L'aigua de les dutxes retorna al vas
Lleu
No existeix local per a poder garantir l'assistència de primers auxilis
als usuaris
Lleu
La farmaciola no està equipada correctament
Lleu
La farmaciola no està convenientment senyalitzada
Lleu
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No hi ha vestidors
Manca vàter adaptat per a discapacitats
El magatzem de productes per a la neteja i desinfecció ha d'estar
equipat amb aixeta, llum, desguàs al terra i renta ulls
Els productes químics han d'estar degudament etiquetats segons
normativa vigent
No es disposa de local exclòs a l'accés del públic
No existeixen comptadors d'aigua recirculada
Presència d'elements arquitectònics dins el vas
No es disposa de sistema de recollida contínua de l'aigua
S'ha de disposar d'algun mètode per facilitar l'accés a la piscina a
persones grans o amb mobilitat reduïda
El paviment de la zona de platja permet la formació de tolls i
acumulacions d'aigua
Manca registre d'assistències prestades als usuaris de la piscina
Manca el Pla de neteja i desinfecció de totes les instal.lacions
Manca el Pla de tractament de l'aigua dels vasos
Manca el Pla de desratització i desinsectació
Manca el Pla de formació del personal de manteniment
Manca el Pla d'anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques de l'aigua

Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

11.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
DESTINADES ALS PLANS D’OCUPACIÓ 2011 – 2012.- Sol·licitud d’inclusió.Atès el contingut de la resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre la
convocatòria per al 2011, de subvencions per a la contractació de persones aturades que
hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a
entitats locals.
Atès l’interès d’inclusió a la convocatòria per a la concessió de subvencions extraordinàries,
destinades als plans d’ocupació, que permetin la contractació de les persones necessàries,
fins a un màxim de sis mesos.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar la inclusió en la convocatòria per a la concessió de subvencions
extraordinàries, destinades als plans d’ocupació, que permetin l’execució de projectes
d’interès social amb la participació de persones en situació de desocupació, inscrites a
l’Oficina de Treball de la Generalitat corresponent, i amb prestació d’atur i subsidi esgotats,
fins a un màxim de sis mesos, al 80% de la jornada laboral, d’acord amb la convocatòria
EMO/2667/2011, de 7 de novembre.
Segon.- Sol·licitar, així mateix, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la concessió del
cent per cent de la subvenció del cost total de la contractació que ascendeix:
16 contractes laborals de durada determinada: 123.862,22 euros.
Tercer.- Establir el compromís de garantir, en cas d’atorgament, l’execució dels projectes
sol.licitats amb la direcció tècnica adequada,

12.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER FARENA, 13, DE LLAFRANC.- Aprovació.-
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Atès que el dia 14 de novembre de 2011, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer de
la Farena, 13 de Llafranc, de la Comunitat de propietaris anomenada “la Coronda”, en què fa
constar que per la part que dona al carrer Homer, hi sobresurt molta vegetació de forma que
envaeix la via pública i d’altra banda, aquesta vegetació tapa l’armari de quadre
d’enllumenat públic amb les conseqüents molèsties pels operaris a l’hora de fer les feines de
manteniment i l’inspecció d’aquesta instal·lació elèctrica.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a l’administrador FINQUES MIQUEL, amb NIF número H-17 458 894, amb
domicili al carrer Torres Jonama, 64 (17200) PALAFRUGELL, perquè en el termini de 10
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que
envaeix la via pública i l’armari de quadre d’enllumenat públic, fent-li l’advertiment que si no
ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

13.- PETICIÓ CASETA VENDA CUPONS ONCE.- Aprovació.Atès que és d’interès de l’Ajuntament de Palafrugell que es pugui implantar una caseta de
venda de cupons de l’ONCE al carrer de Cavallers, cantonada amb el carrer Quatre Cases,
a benefici del senyor FARID EL AASRAOHI, que compleix amb els requisits exigits i ostenta
el veïnatge administratiu a la vila de Palafrugell.
Atès que a aquesta petició s’adjunta tota la documentació justificativa necessària.
Atès que existeix el vistiplau de l’equip de govern.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Sol.licitar a l’ONCE, amb seu al carrer Emili Grahit, 26 (17003) de Girona, la
implantació d’una caseta de venda de cupons de l’ONCE al carrer de Cavallers, cantonada
carrer Quatre Cases, a benefici del senyor FARIL EL AASRAOHI, i domicili al carrer Barris i
Buixó, 27 (17200) de Palafrugell, que compleix amb els requisits exigits i ostenta el veïnatge
administratiu a la vila de Palafrugell.
El replanteig sobre la via pública es realitzarà pels Serveis tècnics de l’Ajuntament.
Segon.- Notificar el present acord al senyor FARID EL AASRAOHI.

14.- ACTIVITATS SENSE LLICÈNCIA – Polígon 1, parcel.la 222 zona MORENA
referència cadastral 17124A001002220000SY – SANTI AVELLÍ SL.- Clausura i
tancament.-
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VIST el reportatge fotogràfic realitzat per l’Inspector de la Via Pública i Activitats, segons el
qual es constata que al Polígon 1 Parcel.la 222 zona MORENA referéncia cadastral
17124A001002220000SY, per part de l’empresa SANTI AVELLÍ SL (amb domicili al carrer
Pals, 63 de Palafrugell), s’està portant a terme l’activitat de moviments de terres.
ATÈS que, de conformitat amb la base de dades d’activitats existents en aquest Ajuntament,
es comprova que l’activitat no disposa de la preceptiva llicència ambiental.
ATÈS que, de conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
administratiu de les activitats, l’esmentada activitat pot estar inclosa dins l’annex II – règim
de llicència ambiental ( amb informe vinculant del Consell Comarcal del Baix Empordà) o
dins l’annex III – règim de comunicació, depenent del pes dels productes amuntegats.
ATÈS que, de conformitat amb l’article 95.2.a i 95.2.c del Decret 136/1999, de 18 de maig,
exercir una activitat sense disposar de llicència ambiental o sense haver fet la comunicació
prèvia es considera una falta greu i que, de conformitat amb l’article 96.2 del mateix Decret,
l’Ajuntament té potestat sancionadora per a aquest tipus de falta.
ATÈS el que disposa l’article 84 de la Llei 30/92, modificada per la Llei 4/1999, que regula el
tràmit d’audiència a l’interessat.
ATÈS que d’acord amb el certificat urbanístic de 01 d’abril de 2011, l’activitat d’usos de
moviments de terra és incompatible am les determinacions del POUM de PALAFRUGELL
(sòl no urbanitzable, agrícola i forestal de protecció especial i territorial).
ATÈS el que disposa l’article 84 de la Llei 30/92, modificada per la Llei 4/1999, que regula el
tràmit d’audiència a l’interessat.
ATÈS que es va concedir a l’empresa SANTI AVELLÍ SL, amb domicili al carrer Pals, 63 de
Palafrugell, un termini de deu dies hàbils per formular les al·legacions que estimés
convenient en defensa dels seus drets, presentant únicament una petició d’informe per
seguir realitzant l’activitat, que s’ha respost amb el citat informe de compatibilitat urbanística
abans esmentat, i no s’ha presentat cap més al.legació per la part interessada dins el termini
establert.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Comunicar a l’empresa SANTI AVELLÍ SL que l’esmentada activitat no és legalitzable i és
incompatible amb les determinacions del POUM, pel que es procedirà al seu tancament i
clausura el dia 22 de desembre de 2011, a les nou del matí.

15.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.1) Vista la instància núm. 16537 de data 08 de novembre d’enguany, presentada per la
senyora MARLENA TATIANA STAVAR, sol·licitant autorització per una durada d’un any per
ocupar la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires davant del seu
establiment anomenat BAR LYLY situat al carrer del Mestre Sagrera, 50 de Palafrugell,
ocupant una superfície total de 2 m2 durant els mesos de novembre i desembre de 2011.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i
cadires, per una durada de 2 mesos, a favor de :
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CONTRIBUENT: MARLENA TATIANA STAVAR
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: SANT SEBASTIÀ, 65 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: MESTRE SAGRERA, 50 B – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG.
Taxa OVP
CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

Tercera

TEMP.
2 mesos

TIPUS
Taules i
cadires

SUPERF.

TARIFA

TOTAL

2 m2

7,60 €

30,40 €

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

2 mesos

4,87 €

2 m2

1

4,87 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 35,27 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beige,
blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials tèxtils
(coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de ser
uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat de
la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules,
cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la
de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa
l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades,
efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
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9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres
que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Caldrà tenir cura de l’enjardinament de l’espai ocupat.
12. Queda prohibida la publicitat de marques comercials a qualsevol dels elements que
s’instal·lin a la via pública (ombrel·les, cadires, taules, jardineres, etc.)
13. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
14. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
15. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de
fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat
de conservació i guarnides durant tot l’any.
16. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals i a l’Àrea
d’intervenció.

2) Vista la instància núm. 16861 de data 15 de novembre d’enguany, presentada per la
senyora MANUELA FERNÁNDEZ IRUELA, sol·licitant autorització per una durada d’un any
per ocupar la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires davant del
seu establiment anomenat LA TAVERNA DEL BUDA situat al carrer del Mestre Josep
Bonay i Vidal de Palafrugell, ocupant una superfície total de 10 m2 durant el mes de
desembre de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció de l’alcalde, senyor Juli
Fernandez, d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i
cadires, per una durada d’un mes, a favor de :
CONTRIBUENT: MANUELA FERNÁNDEZ IRUELA
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: AVDA. POMPEU FABRA, 132 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: MESTRE JOSEP BONAY I VIDAL – 17200
PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG.
Taxa OVP
CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

Tercera

TEMP.
1 mes

TIPUS
Taules i
cadires

SUPERF.

TARIFA

TOTAL

10 m2

7,60 €

76,00 €

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

1 mes

2,44 €

10 m2

2

4,88 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 80,88 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
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a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris, beige,
blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials tèxtils
(coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà de ser
uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre quadrat de
la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai inclou taules,
cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires, excepte la
de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal com disposa
l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar les
dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els
danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície realment
ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions no declarades,
efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les instal·lacions
autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les molèsties i
l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels arbres
que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de l’establiment.
11. Caldrà tenir cura de l’enjardinament de l’espai ocupat.
12. Queda prohibida la publicitat de marques comercials a qualsevol dels elements que
s’instal·lin a la via pública (ombrel·les, cadires, taules, jardineres, etc.)
13. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran de
retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
14. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
15. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser de
fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en perfecte estat
de conservació i guarnides durant tot l’any.
16. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals i a l’Àrea
d’intervenció.

16.- ESCORXADOR MUNICIPAL.- Autorització sacrifici de bestiar.Vista la instància núm. 16007 de data 27 d’octubre de 2011 presentada pel Sr. JOSEP
BAJONA RIU, sol·licitant l’ús de l’escorxador municipal per a sacrifici de bestiar boví i oví.
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Atès que l’escorxador municipal disposa dels mitjans materials i humans necessaris per
assumir el sacrifici sol·licitat pel senyor JOSEP BAJONA RIU.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Vencells,
d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Autoritzar al Sr. JOSEP BAJONA RIU a fer ús dels serveis de l’escorxador municipal per a
sacrifici de bestiar oví i boví, sempre i quan, i d’acord amb la normativa vigent, presenti la
següent documentació:
Primer.- El peticionari haurà de presentar la llicència municipal de l’activitat que regenta.
Segon.- El bestiar boví que es porti, haurà de disposar del document d’identificació per a
bovins (DIB), el qual acompanya a l’animal en el seu trasllat quan abandona l’explotació.
En el DIB han de constar les dades de l’animal, els del titular o propietari i les de l’explotació
on residia.
El bestiar boví ha d’estar identificat individualment amb identificació auricular amb dos
cròtals amb idèntic codi numèric.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a l’escorxador municipal i al veterinari titular
per al seu coneixement i efectes.

17.- MERCATS MUNICIPALS.- Resolucions.1) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 16.687 de data 10 de novembre de 2011
presentada pel senyor PERE DURAN LUNA, per la qual sol·licita l’anul·lació de la meitat del
rebut d’ocupació de via pública del mes de desembre 2011 de la xurreria del Camp d’en
Prats, al·legant que durant la segona quinzena de desembre no ocuparà l’espai atorgat, atès
que es trasllada a la Pista de Gel de Palafrugell.
Atès que el senyor PERE DURAN LUNA, s’ha compromès a assistir a la Pista de Gel des
del 16 de desembre de 2011 fins el 8 de gener de 2012.
Atès que està previst que es giri la corresponent liquidació pel preu públic de la Pista de Gel.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor PERE DURAN LUNA.
Segon.- Donar de baixa a la Recaptació municipal el rebut núm. 462925-20 d’import
220,80,-€ a nom del senyor PERE DURAN LUNA, corresponent a la ocupació de la via
pública del Camp d’en Prats per la instal·lació d’una xurreria.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació d’import 110,40,-€ corresponent a l’ocupació de la
via pública d’una xurreria situada al del Camp d’en Prats pel període comprès entre l’1 i el
15 de desembre de 2011 a nom del senyor PERE DURAN LUNA .,
Quart.- Notificar a l’interessat, a la Tresoreria Municipal, a la Recaptació Municipal i a l’Àrea
d’Intervenció per als efectes que correspongui.
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2) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 17.060 de data 17 de novembre de 2011,
presentada per la senyora JOSEFA FERNÁNDEZ HEREDIA, titular del lloc de venda núm.
4.001 del mercat setmanal, dedicada a la venda de roba i confecció amb una superfície de 9
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 assabentada i conforme en relació a la renúncia del lloc de venda
4.001.
Segon.- Informar a la interessada que té pendent de pagament el rebut corresponent al
segon semestre de 2011 del Mercat Setmanal, d’import 360,90,-€ més els recàrrecs i
interessos corresponents.
Tercer.- Notificar a la interessada i a la Recaptació Municipal, per als efectes que
correspongui.

18.ACTUACIONS
PROPOSADES
DINS
DEL
PROJECTE
D’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT A LES PLATGES.- Aprovació.-

“ERNEST”,

Vist que la Generalitat de Catalunya participa en el projecte European Research Network on
Sustainable Tourism (ERNEST), impulsat per la Commission of the European Communities i
liderat per la Regione Toscana.
Atès que en la sessió de socis de projecte celebrada a Miskolc (Hongria) el 17 de febrer de
2011 van ser seleccionades les entitats que podrien accedir a ajuts per als projectes
aprovats en la mateixa sessió.
Atès que una de les entitats amb seu a Catalunya que van ser seleccionades és
l’Ajuntament de Palafrugell, per desenvolupar el treball BEST Accessibilitat i seguretat a les
platges, per un import total de 33.400€.
Vist que l’Ajuntament de Palafrugell realitza la sol·licitud de subvenció extraordinària, a la
Direcció General de Turisme, per un import de 21.108,80€ destinat a finançar les despeses
de realització de l’esmentat treball
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la realització de les actuacions previstes a la memòria explicativa del projecte BEST
Accessibilitat i Seguretat a les platges, presentada a la sol·licitud de la subvenció
extraordinària dirigida a la Direcció General de Turisme.
L’objectiu general del projecte és desenvolupar models innovadors per millorar els
estàndards de qualitat a les zones de bany en matèria d’accessibilitat i seguretat. Els socis
del projecte desenvoluparan iniciatives per intercanviar les millors pràctiques per compartir
coneixement i experiències. Específicament: Augmentar l’equipament disponible per a
persones amb diferents nivells de discapacitat, gratuïtament, millorant les senyalitzacions i
obrint noves oportunitat s per gaudir de llocs abans inacceptables per aquestes persones,
millorant-ne la seguretat augmentant el nombre i l’equipament de les torres de vigilància.

19.- PREUS DE MÒDULS FORMATIUS PER A ADULTS QUE S’OFEREIXEN DES DE
L’ÀREA D’EDUCACIÓ.- Aprovació.-
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Atès que l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell fa una oferta de formació no
reglada que mira de donar resposta a diverses demandes formatives de la ciutadania
Donat que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dins el marc
educatiu del Centre de Formació d’Adults (CFA Palafrugell) no contempla aquestes activitats
dins la seva oferta formativa
Atès que es vol afavorir l’accés dels ciutadans a la formació però també comprometre
l’alumne amb una contribució al pagament de la despesa que representen els cursos
Atès que s’estableix un preu públic per a cadascun dels mòduls i aquests no s’han aprovat
anteriorment.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la següent relació de preus públics:
Taller d’informàtica per a persones jubilades

25 €

Cuina de baix cost

50 €

Cuina dels sentits

60 €

Història de Catalunya

25 €

20.- ANNEX II, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I LA FUNDACIÓ VILA-CASAS.- Aprovació.Atès que la Junta de Govern Local va aprovar amb data 29 d’octubre de 2010 el conveni de
col·laboració i el seu annex, entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Vila Casas.
Atesa la proposta d’instal·lació per part de la Fundació Vila Casas de 14 a 20 noves
escultures de la seva propietat (les quals s’afegiran a les 13 ja existents, segons l’Annex 1 al
Conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Vila Casas, de 29 d’octubre de 2010)
a la part superior de l’enjardinament que encercla el dipòsit d’aigua modernista (Torre de
Can Mario), per tal d’ampliar l’actual Parc d’Escultures a l’aire lliure de la plaça de Can
Mario.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’annex II al conveni de col·laboració vigent entre l’Ajuntament de
Palafrugell i la Fundació Vila Casas.
Segon.- Aplicar la despesa de la implantació del camí-itinerari que es realitzarà abans del
mes d’abril de 2012, a la partida 21.150.61905 Millores Urbanes – Pla de Qualitat Urbana.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.
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21.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL L’EIXAM, PER A LA BIENNAL MISERACHS 2012.Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació
Cultural L’Eixam, amb NIF G17134560 i comicili al C/ Nou, 51 de Palafrugell, per establir una
col·laboració per a l’organització de la mostra de fotografia Biennal Xavier Miserachs edició
2012.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació
Cultural L’Eixam per establir una col·laboració per a l’organització de la mostra de fotografia
Biennal Xavier Miserachs edició 2012 amb un import de 10.800 € (3.000 euros amb càrrec a
Pressupost 2011 i 7.800 € amb càrrec a Pressupost 2012).
Quantitat
3.000,00
4.800,00
3.000,00

Partida
2011 / 41.331.48903 Subvencions Entitats Culturals
2012 / 41.331.48904 Subvenció Associació Miserachs
2012 / 41.331.22602 Edicions Municipals

Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

22.- SOREA SA – LIQUIDACIÓ DE TAXES PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A DOMICILI, CORRESPONENT AL PERÍODE 1.5.2011 A 31.7.2011.Aprovació.Vista la liquidació corresponent al període 1/05/11 al 31/07/11 presentada per SOREA SA
en concepte de taxes pel subministrament d’aigua potable a domicili en relació als períodes
següents (trimestrals i mensuals) :
PERÍODE
1.- 4t trim.2008
2.- 3r trimestre 2009
3.- 1r,2n,3r i 4t trimestre 2010
4.- 1r i 2n trimestre 2011
5.- gener – agost 2011
TOTAL

INGRESSOS
406,14
47.478,75
1.300.896,17
109.593,48
1.458.374,54

BAIXES
480,05
1.033,46
11.034,15
1.416,41
13.964,07

BAIXES
EXECUTIVA
-

ALTES
48,52
406,14
4.226,72
632,51
5.313,89

Vista la liquidació corresponent a preus públics per diferents serveis del subministrament
d’aigua :
PERÍODE CANVI D’EMPLAÇ.
1/05/11 al 31/07/2011
TOTAL
-
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Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 1/05/11 al
31/07/11 per import de DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTATRES CÈNTIMS (2.823,83 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació del període 1/05/11 al 31/07/11 presentada per SOREA, SA
en la forma exposada, corresponent als exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011 per import d’ UN
MILIÓ QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.458.374,54 €).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període 1/05/11 al
31/07/11 per import de
MIL QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS (1.490,48 €).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període 1/05/11 al
31/07/11 per import de DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTATRES CÈNTIMS (2.823,83 €).
Quart.- Aprovar la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació del període
1/05/11 al 31/07/11, per import de CENT TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (139.938,83 €), IVA no inclòs.

Facturació maig
juliol 2011

Liquidat
facturacions
anteriors

Total retribució
Sorea període

Noves
facturacions

Abonaments
període sobre
facturacions
pendents anterior

139.310,84

139.938,83

627,49

1.176,95

Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement .
Sisè.- Traslladar via correu electrònic aquest acord a les àrees de Intervenció i Tresoreria
als efectes que correspongui.

23.- PETICIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA APARCAMENT CASAL.- Aprovació.Vista la instància 13492 presentada en data 14 de setembre de 2011 per l’empresa
APARCAMENTS ROMEPARK SL per la qual sol·licita la devolució de la garantia dipositada
per import de 3.000 euros per la concessió del contracte de gestió del servei públic de
l’aparcament del Casal Popular i la seva compensació amb el deute pendent en concepte de
cànon 2011 per la gestió de l’aparcament del Casal Popular.
Vist l’informe emes per l’Enginyer Tècnic Municipal de data 14 de novembre de 2011 en
relació a l’estat de l’equipament municipal afectat al servei , del qual es desprèn les
següents incidències:
- l’equipament de control i cobrament no està a la cabina, segons l’informe està al
magatzem de Romepark
- la càmara del lector de matrícules també està guardada al magatzem de Romepark
- Una de les barres de gàlib està desmuntada i al terra.
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Atès que aquest material és propietat de l’Ajuntament de Palafrugell i per tant ha d’estar a
disposició de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que d’acord amb les clàusules del plec del concurs el concessionari tenia l’obligació de
revertir el material en les mateixes condicions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la petició presentada per APARCAMENTS ROMEPARK SL de
devolució de la garantia dipositada per import de 3.000 euros per la concessió del contracte
de gestió del servei públic de l’aparcament del Casal Popular així com la seva compensació
amb els deutes pendents que manté amb l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Informar a l’interessat que haurà d’acreditar en el termini de deu dies des de la
notificació del present acord que ha procedit a subsanar les incidències detectades a
l’informe de l’Enginyer tècnic municipal, i a tal efecte haurà de posar-se en contacte amb
l’àrea de Serveis Municipals per tal d’entregar el material propietat de l’Ajuntament que
mantenen al magatzem de Romepark.
Tercer.- Notificar el present acord a APARCAMENTS ROMERPARK SL.

24.- LIQUIDACIONS NOVEMBRE.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de NOVEMBRE
de 2011 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Concepte
IBI Urbana
IIVTNU-Plusvàlues
ICIO- Impost sobre construccions, intasl...
Entrada de vehicles
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Taxa altres expedients o documents
Taxa per obertura d’establiments
Documents relatius a serveis d’urbanisme
Sancions urbanístiques
Cànon servei boies
Cànon dret de superfícies tanatori municipal
Taxa Generalitat escorxador
Taxa Ajuntament escorxador
Multa coercitiva
Plaques, patents i distintius
Aportació VIMAR reper. Desp.cessió p. C. Fitor
Costes per expedients
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Import
18.422,34
7.035,19
46.039,34
312,50
81,14
57,00
1.254,54
162,70
1.600,00
7.468,85
14.186,16
35,70
980,83
1.501,00
83,30
1.033,93
0,12
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Total general

100.254,64

25.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vist l’informe emès per la directora de la Llar d’Infants Belluguets de data 14 de novembre
de 2011 que diu literalment:
Que el nen I K s’ha donat de baixa de la Llar d’Infants Belluguets pel curs 2011/2012, havent
assistit a aquesta fins el dia 28 d’octubre.
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.
Atès que segons es comprova s’ha fet efectiva la mensualitat corresponent al mes de
novembre així com la matrícula corresponent al curs 2011/2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Llar d’Infants Belluguets a l’alumne I K 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 Belluguets a nom de LOTFI KABIR que
s’ingressaran en el compte de l’interessat.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.

2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.991 presentada en data 16 de
novembre de 2011 per la societat CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO S.L. (NIF
B17284225), en la qual sol.licita la devolució corresponent al quart trimestre del rebut pagat
número 525534 de l’exercici 2011 en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques,
al.legant que la baixa definitiva de l’activitat amb número de referència 8913008200871 és
de data 28 de setembre de 2011.
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 525534 correspon a la totalitat de l’exercici 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat CONSTRUCCIONS
I PROMOCIONS ANEMCO S.L. amb NIF B17284225, prèvia presentació del rebut
original pagat relacionat a continuació:
Exercici

Núm. Rebut

2011

525534

Quota
Municipal
311,76€

Recàrrec
Diputació
71,95€

Total a retornar
383,71€

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

3) 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 superfície 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
16.865
17.066
17.026
17.140
17.078
17.074

Núm.
Pòlissa
4464788
4472429
4468940
4473585
4453950
4467644

Titular

Import

FÀBREGA BITLLOCH MIQUEL
MITJÀ GALCERAN MARTA
PERUJO LUIS GERARDO
RODRÍGUEZ LÓPEZ XAVIER
RODRÍGUEZ ROMERO JOSEP VICENÇ
TORNÉ TORRENTS JAUME

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.
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Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

4) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 16337 de data 3 de novembre de 2011,
presentada pel senyor MARC PUIG ESTEVA, en representació de la societat EL
TRAGAMAR CALELLA, SL, sol·licitant la devolució de l’import corresponent als mesos de
novembre i desembre pagats en concepte de l’OVP (Ocupació de la via pública), al·legant
que a data 2 de novembre de 2011 ja no tenien instal·lada la terrassa.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis que diu textualment: “Que atesa la instància 16337
de data 03 de novembre de 2011 en la que EL TRAGAMAR CALELLA SL, amb CIF
B60773595 i amb domicili fiscal al Passeig de la Torre, 2 de Calella de Palafrugell on
informa que en data 02 de novembre han procedit a retirar la terrassa instal·lada al Passatge
de Jimmy Rena de Calella.
Que vist l’acord de Junta de Govern Local de data 06 de maig de 2011 en el que s’autoritza
l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa de 30 m2 des de Setmana
Santa fins el 31 de desembre de 2011.
Que atès l’informe de l’inspector de la via pública de data 09 de novembre d’enguany en el
que informa que l’establiment RESTAURANT EL TRAGAMAR no està fent ús de la via
pública tot i tenir concedida la corresponent llicència d’ocupació fins a final d’any.
Que agrairem que li sigui retornada la quota corresponent a 30m2 de terrassa corresponent
als mesos de novembre i desembre i la part proporcional de taxa d’escombraries d’aquests
dos mesos.
Atès que es comprova que la societat EL TRAGAMAR CALELLA, SL 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 la societat EL TRAGAMAR
CALELLA, SL, ( NIF B60773595 ), per un import de 773,24 Euros, en concepte d’OVP i
prèvia presentació de l’original del rebut 496.850 i segons del detall següent:
REBUT

COGNOMS I NOM

CONCEPTE
Taxa OVP

496.850

EL TRAGAMAR CALELLA, SL

744,00

CONCEPTE
Taxa recollida
d’escombraries
29,24

TOTAL

773,24

Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la tresoreria municipal i al departament
d’intervenció.

5) Vista la instància amb núm. de registre d’entrada 10792 de data 14 de juliol de 2011,
presentada pel senyor MARIANO GANDUXER FLORIACH, en representació de la societat
DIADEMAR 2000 SL (B61532321), per la qual presenta recurs de reposició contra el rebut
503376 en concepte d’Impost sobre Béns Immobles 2011’expedient de constrenyiment
núm. 201100244 en base a les següents al·legacions:
1. Falta de notificació dels acords d’alteració dels valors cadastrals dels quals deriven
les liquidacions tributàries.
2. Duplicitat de les liquidacions tributàries de les quals deriva el procediment executiu
amb les liquidacions d’IBI dels exercicis 2007 a 2009 que adjunta al recurs.
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Vist l’informe emes per l’assessoria jurídica municipal en data 26 d’octubre de 2011, que diu
textualment:
“Actualment hi ha en tràmit un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat núm. 3 de
Girona, Recurs 242/11, en relació al qual cal fer les següents consideracions:
a) L’Ajuntament de Palafrugell va procedir a efectuar diverses liquidacions d’IBI intentant la
notificació en el domicili fiscal que constava en aquest Ajuntament i en les oficines de
l’Administració tributaria.
b) La societat va canviar de domicili sense notificar el canvi de domicili fiscal ni a aquest
Ajuntament ni a les oficines de l’Administració tributaria, tal com indica l’article 48.3 de la Llei
58/2003 General Tributària.
c) Tal com consta en la resolució recurreguda, l’expedient es va reposar a la via voluntària,
en la mida que es va tenir coneixement d’un altre domicili, diferent del domicili fiscal de la
societat, situat al carrer Joaquim Molins, 5-7 6e, en el qual s’han continuat efectuant les
diferents notificacions.
d) La part recurrent ha al·legat la falta de notificació del nou valor cadastral i, en relació a
l’IBI de l’any 2011 ara ha reiterat aquesta manifestació.
La determinació i gestió del valor cadastral no correspon a l’administració municipal sinó que
correspon a la Gerència Territorial del Cadastre i es contra aquella administració que s’han
de dirigir les reclamacions que es puguin interposar contra els seus actes, d’acord amb el
que disposa de l’article 224 punt 1 paràgraf 3 de la Llei 58/2003, General Tributària que
indica:
Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión
compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de
cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la
resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación
abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.
Això no obstant per un conveni establert entre el Cadastre i l’Ajuntament, aquesta
administració venia efectuant les notificacions d’aquelles resolucions que afectaven a
immobles del municipi, i d’acord amb les dades que indicava el Cadastre.
En el present cas intentada la notificació en el domicili fiscal que constava a la resolució del
Cadastre aquesta no es va poder realitzar per la qual cosa es va publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 192 de data 5/10/2010.
e) Això no obstant, atès que es pot donar una contradicció entre l’actuació de l’Ajuntament
en relació a la gestió de l’IBI i la gestió de la notificació del valor cadastral caldria examinar i
en el seu cas revisar l’expedient a efectes del que procedeixi. “
Atès que a la vista de l’informe transcrit es desprèn que per tal d’aconseguir una major
seguretat jurídica en la tramitació de l’expedient s’hauria de repetir la notificació de la
valoració cadastral realitzada en el seu dia per l’Ajuntament mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona .
Atès que si s’ha de tornar a repetir la notificació s’hauran de deixar sense efectes els acords
de regularització dels tributs derivats del nou valor cadastral.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal les següents liquidacions en concepte
d’Impost sobre Béns Immobles :
REBUT

RECNOMCOM

IMPORT

Concepte

427120/0 DIADEMAR 2000 SL

9.324,43 Impost sobre Béns Immobles 2007 a 2009

435142/0 DIADEMAR 2000 SL

4.336,40 Impost sobre Béns Immobles 2010

503376/0 DIADEMAR 2000 SL

4.388,29 Impost sobre Béns Immobles 2011

Total

18.049,12

Segon.- Deixar sense efecte la devolució d’ingressos indeguts d’import 2.879,35 euros a
favor de DIADEMAR 2000 SL en concepte d’Impost sobre Béns Immobles 2007 a 2009
corresponent a la parcel·la amb referència cadastral 7810119EG1471S.
Tercer.- Aprovar la devolució a favor de DIADEMAR 2000 SL prèvia presentació de les
cartes de pagament originals dels avals bancaris dipositats a la Tresoreria Municipal d’acord
amb el següent detall:
Data
constitució Import aval
garantia
16/03/2011
20.393,00 €
25/07/2011
1.388,29 €
Quart.- Notificar de manera conjunta a DIADEMAR 2000 SL el present acord i les
resolucions del centre de Gestió Cadastral de data 25 de novembre de 2009 referents a les
modificacions dels valors cadastrals de les finques amb referència cadastral
7810115EG1471S0001FF i 7810119EG1471S0001RF .
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a l’Assessoria Jurídica, Tresoreria Municipal i
Recaptació municipal.

6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.925 de data 16 de novembre del
2011, presentada pel senyor LLUÍS CASANOVAS MARTÍNEZ en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matrícula B6710-EV, al.legant que és un vehicle històric.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
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Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula B-6710-EV, reuneix els
requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula B-6710-EV a nom del senyor Lluís Casanovas Martínez amb efectes
de l’any 2012 i següents.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i recaptació.

26.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/90:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 33 321 22130

7.082,32

PETROLIS COSTA BRAVA SL. GASOIL CEIP TORRES JONAMA (AS)

2011 20 231 63200

8.516,53

MECA CENTRE SL. EQUIPAMENT PORTATILS AMB ARMARI I
COMPLEMENTS. MILLORA LOCAL SOCIAL C/AMPLE ACTUACIO 3.2 (PB)

2011 62 340 62201

7.198,63

MENCHACA SA. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'UN
PROTECTOR DE TERRA PEL PAVELLO MUNICIPAL

2011 33 321 22601

6.400,00

2011 34 321 22001

30.895,08

SUARA SERVEIS SCCL. DINAMITZACIO UEC PALAFRUGELL OCTUBRE 2011
(ED)
SUARA SERVEIS SCCL. GESTIO LLAR INFANTS BELLUGUETS OCTUBRE
2011 (ED)

2011 33 321 48901

5.086,03

ESCOLA VEDRUNA. APORTACIO (33% IMPORT PENDENT CURS 2010/2011)
PER AFAVORIR INTEGRACIO EDUCATIVA I SOCIAL ALUMNAT NEE

2011 33 321 48904

2.468,28

ESCOLA SANT JORDI. APORTACIO (33% IMPORT PENDENT CURS 2010/2011)
PER AFAVORIR INTEGRACIO EDUCATIVA I SOCIAL ALUMNAT NEE

2011 33 321 48902

5.394,96

ESCOLA PRATS CARRERA. APORTACIO (33% IMPORT PENDENT CURS
2010/2011) PER AFAVORIR INTEGR.EDUCATICA I SOCIAL ALUMNAT NEE

2011 33 321 22110

1.064,24

ENDESA ENERGIA XXI. AGRUPACIO 0060696, FACTURACIO CONSUMS
OCTUBRE 2011

2011 71 165 22100

1.748,57

ENDESA ENERGIA XXI. AGRUPACIO 0060696, FACTURACIO CONSUMS
OCTUBRE 2011

2011 11 920 22100

1.844,87

ENDESA ENERGIA XXI. AGRUPACIO 3804051, FACTURACIO CONSUMS
OCTUBRE 2011

2011 33 321 22100

550,37

ENDESA ENERGIA XXI. AGRUPACIO 3804051, FACTURACIO CONSUMS
OCTUBRE 2011

2011 71 165 22100

19.527,98

ENDESA ENERGIA XXI. AGRUPACIO 3804051, FACTURACIO CONSUMS
OCTUBRE 2011

2011 73 430 22100

351,11

ENDESA ENERGIA XXI. AGRUPACIO 3804051, FACTURACIO CONSUMS
OCTUBRE 2011

2011 41 331 22602

8.496,80

TOTAL RELACIÓ

106.625,77

IMPREMTA PALAFRUGELL. EDICIO LLIBRE DE PALAFRUGELL A AMERICA
COL.LECCIO QUADERNS DE PALAFRUGELL N.20 (CU)

b) Propostes.-
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Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació
2011 10 336 46200
2011 10 336 46200
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
IMPREMTA PALAFRUGELL SL. TRIPTICS RUTA DELS AMERICANOS. PROMOCIO
868,32 SA PAROLA I ALTRES ELEMENTS PATRIMONIALS (IP)
CARLIER VAUBOURG JOSETTE NOELLE.TRADUCCIO EN ANGLES I FRANCES
155,19 TRIPTICS RUTA DELS AMERICANOS. (IP)
1.023,51

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

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

B.1) SOL·LICITUD DE PRÒRROGA I CANVI DE DESTÍ DE LA SUBVENCIÓ DIRECCIÓ
GENERAL DE JOVENTUT.- Aprovació.1. Atès l’acord adoptat per Junta de Govern Local el dia 4 d’agost de 2011, que literalment
diu:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga, pel màxim termini possible, per a la justificació de la
subvenció d’import 55.000 euros atorgada en data 30 de setembre de 2010 per la Direcció
General de Joventut va concedir una subvenció per a inversió en béns immobles de 55.000
€ per a la redacció d’un projecte tècnic per a la rehabilitació i adaptació de l’antic Hospital
Municipal de Palafrugell.
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’àrea de Joventut.
2. Atès el contingut del decret d’Alcaldia 2548/2011, de 8 de novembre, que literalment diu:
Atès l’informe emès el dia 7 de novembre de 2011, per l’Àrea d’urbanisme, sobre l’estat de la
coberta de l’edifici de Can Genís, seu de l‘Àrea de Joventut, que literalment diu:
El passat 3 de novembre de 2011a petició de la cap de l’Àrea de Serveis els tècnics de
l’Àrea de Projectes i Obres sotasignants, fem una inspecció visual a l’interior de les
dependències de la planta primera de l’Àrea de Joventut, per valorar l’estat de solidesa de la
coberta.
De la inspecció se’n dedueix que el forjat de sostre i coberta, format per encavallades,
cabirons, llates de fusta i enrajolat ceràmic, presenta per la seva part interior, diferents
defectes patològics que posen en perill la seva solidesa i fan necessària l’aturada
indeterminada de les activitats que al seu interior s’hi portin a terme, fins que no es faci un
estudi estructural/projecte tècnic de consolidació o bé substitució parcial o total de
l’estructura de la coberta, la qual cosa de forma unànime es trasllada en el moment de la
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inspecció al Cap de l’Àrea de Joventut. Mentrestant, i durant la inspecció es trasllada la
proposta preventiva a la cap de l’Àrea de Serveis perquè es procedeixi a l’apuntalament
dels elements estructurals en mal estat (mitjançant taulons i puntals) en planta primera i en
doni continuïtat en planta baixa.
Els defectes més rellevants són la presència de llates trencades, llates i cabirons en estat
de podriment i afectació d’insectes, i en general irregularitats en la disposició de l’enrajolat
entre llates, que podrien ser l’origen d’un desplom parcial de la coberta sobre aquesta planta
de l’edifici.
No s’ha pogut observar l’estat de la teulada, a causa de les precipitacions.
Les conseqüències podrien ser greus a efectes estructurals: provocant una
desestructuració de la coberta i desplom sobre el forjat de sostre de la planta baixa. I a
efectes d’estanqueïtat això podria suposar desperfectes en el contingut i la resta
d’elements arquitectònics: paviment de rajola ceràmica, fusteria de fusta i vidre, paraments
verticals i fals sostres, etc. D’altra banda, també es podria produir el punxonament d’un
element estructural de fusta sobre el forjat de sostre de la planta baixa, i això posaria en
perill la seva solidesa i la integritat física dels treballadors i usuaris de l’Àrea de Joventut.
Per aquests motius, es justifica la realització urgent d’un apuntalament preventiu dels
elements afectats de l’estructura de la coberta per part de l’Àrea de Serveis, que permeti
mentre s’elabora el projecte constructiu de consolidació, seguir amb les activitats que es
desenvolupen actualment. Així mateix caldrà efectuar una inspecció periòdica quinzenal per
seguir l’evolució de les patologies observades.
RESOLC:
Primer.- Comunicar al Cap de l’Àrea de Joventut, que en relació a la planta pis de l’edifici de
Can Genís, es restringeix el seu ús i les activitats que es realitzaven en aquest espai
s’hauran de recol.locar en altres sales alternatives.
Segon.- Encomanar a l’Àrea d’Urbanisme la redacció d’un projecte consultiu de consolidació
de la coberta de l’edifici de Can Genís, per tal que en el termini màxim d’un mes s’aprovi
formalment per la Junta de Govern Local.
Tercer.- Encomanar a l’Àrea de Serveis Municipals, que amb caràcter urgent, realitzi
l’apuntalament previ dels elements afectats de l’estructura de la coberta (mitjançant taulons i
puntals), a la planta primera i en doni continuïtat a la planta baixa.
3. Atès que és voluntat de l’equip de govern, demanar una pròrroga i un canvi de destí, en el
sentit de poder destinar l’import de la subvenció a les actuacions d’inversió del Centre de
Joventut “Can Genís”, del municipi de Palafrugell, que actualment es troba tancat per un
problema estructural.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar la pròrroga, pel màxim termini possible, per a la justificació de la
subvenció d’import 55.000 euros atorgada en data 30 de setembre de 2010 per la Direcció
General de Joventut va concedir una subvenció per a inversió en béns immobles de 55.000
€ per a la redacció d’un projecte tècnic per a la rehabilitació i adaptació de l’antic Hospital
Municipal de Palafrugell.
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Segon.- Sol.licitar un canvi de destí de la subvenció atorgada, per la redacció d’un projecte
tècnic per a la rehabilitació i adaptació del Centre de Joventut “Can Genís”, del municipi de
Palafrugell.
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, Coordinació Territorial de Joventut a Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1 – 17002 de
Girona).

B.2) PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL DE PERLLONGACIÓ DELS CARRERS
PARE SOLER I ISAAC ALBÉNIZ, A LA URBANITZACIÓ “BRUGUEROL I”, A
PALAFRUGELL. Devolució de la fiança. Aprovació.
VISTA la instància presentada en data 24 de setembre de 2011, pel senyor Rafael
Valenzuela Cuéllar, en representació de la societat Gran Bruguerol SL, amb registre
d’entrada número 14329, on sol·licita que se li retorni la fiança presentada en garantia de
l’execució d’unes obres d’urbanització, obligació derivada de l’expedient del projecte
d’urbanització del vial perllongació dels carrers Pare Soler i Isaac Albéniz , a la urbanització
“Bruguerol I”, a Palafrugell.
ATÈS En data 30 de març de 2005 el Ple de l’Ajuntament de Palafrugell va aprovar
definitivament el projecte d’urbanització del vial de prolongació dels carrers Pare Soler i
Isaac Albéniz , a la urbanització “Bruguerol I”, a Palafrugell.
ATÈS que en el punt segon de l’acord s’advertia que el projecte era exclusivament de les
obres ordinàries dels carrers i que el projecte de la zona verda i la riera es determinaria en
un altre projecte del qual un tram l’hauria d’assumir el promotor i hauria de dipositar una
garantia de 60.000€.
ATÈS que en data 31 d’octubre de 2007, el Ple de l’Ajuntament de Palafrugell va aprovar
definitivament el projecte executiu per a l’arranjament paisatgístic de la zona verda de Vila
Seca, a Palafrugell.
ATÈS que En data 12 de febrer de 2008 es va concedir llicència de primera utilització a
Gran Bruguerol SL pels 13 habitatges unifamiliars situats al carrer Pare Soler,a Palafrugell
corresponent a l’expedient 553/05.
ATÈS l’informe favorable emès pels Arquitectes Municipals en data 24 de novembre de
2011, on a títol de conclusió manifesten el que es transcriu a continuació:
“...
En conclusió, a criteri dels tècnics sotasignants, considerant que ja disposa de primera
utilització des del 2008 en tant que les obres d’urbanització on dona front els habitatges
estan executades i que les obres de la zona verda que es considera que es poden repercutir
estan executades, es podria retornar doncs la garantia sempre que en el moment de retirar
faci efectiu la quantitat de 2.000€ acordada en relació al mobiliari i jocs que té pendent.”
ATÈS que en data 4 de maig de 2005, la societat Gran Bruguerol, SL va dipositar la
quantitat de 60.000€ a la Tresoreria Municipal, donant compliment al punt segon de l’acord
de Ple de data 30 de març de 2005 que va acordar aprovar definitivament el projecte
d’urbanització del vial de prolongació dels carrers Pare Soler i Isaac Albéniz , a la
urbanització “Bruguerol I”, a Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR la devolució de la garantia de 60.000€ dipositada en aquest Ajuntament
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donant compliment al punt segon de l’acord de Ple de data 30 de març de 2005 que va
aprovar definitivament el projecte d’urbanització del vial de prolongació dels carrers Pare
Soler i Isaac Albéniz , a la urbanització “Bruguerol I”, a Palafrugell, a la societat Gran
Bruguerol, SL. Prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el supòsit de
garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- CONDICIONAR la devolució de la garantia dalt esmentada a que prèviament, la
societat Gran Bruguerol, SL, realitzi l’ingrés de l’aportació, d’import 2.000€, tal i com
s’especifica a l’informe emès pels Arquitecte Municipals de data 24 de novembre de 2011,
acordada en relació al mobiliari i jocs que la societat Gran Bruguerol, SL té pendent
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor Rafael Valenzuela Cuéllar, en representació de la
societat Gran Bruguerol SL. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest ajuntament.

B.3) CORRECCIÓ PRESSUPOST DE L’INFORME VALORAT PER UN NOU
SUBMINISTRAMENT DE BT I QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
PER A LA PISTA DE GEL A L’EDIFICI DE LA BÒBILA VELLA DE PALAFRUGELL, FASE
1 (Exp. 42/11). Aprovació.Vist que la Junta de Govern Local del 10 de novembre de 2011 va aprovar l’informe valorat
per un nou subministrament de baixa tensió i quadre general de comandament i protecció
per a la pista de gel a l’edifici de la Bòbila Vella de Palafrugell, fase 1, amb un pressupost
d’execució per contracte de quinze mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-set
cèntims amb el 18% d’IVA inclòs (15.382,67 €).
Atès que hi ha un error de transcripció en la quantitat del pressupost d’execució per
contracte i on diu 15.382,67 € hi ha de dir 15.983,55 €.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Corregir el pressupost d’execució per contracte de l’informe valorat per un nou
subministrament de baixa tensió i quadre general de comandament i protecció per a la pista
de gel a l’edifici de la Bòbila Vella de Palafrugell, fase 1, amb un pressupost d’execució per
contracte de quinze mil nou-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims amb el
18% d’IVA inclòs (15.983,55 €).

B.4) PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR EN
BT D’UNA SALA POLIVALENT A LA BÒBILA VELLA DE PALAFRUGELL I CERTIFICAT
DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D’OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA
TENSIÓ. (Exp. 11/2011). Aprovació.Vist el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica interior en baixa tensió d’una sala
polivalent a la Bòbila Vella de Palafrugell i el certificat de direcció i acabament d’obra de la
instal·lació elèctrica en baixa tensió, redactats a l’Àrea de Projectes i Obres d’aquest
Ajuntament.
Atès el que disposa el Decret 363/2004, de 24 d’agost, del Departament de Treball i
Indústria pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament
electrotècnic per a baixa tensió.
Atès el que disposa el Real Decret 842/2002, de 2 d’agost del Reglament electrotècnic de
baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries.
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Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis del
decret 179/95 de 13 de juny.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar aquest projecte de legalització de la instal·lació elèctrica interior en baixa
tensió d’una sala polivalent a la Bòbila Vella de Palafrugell, que es composa de memòria,
annexos i plànols amb un pressupost d’execució per contracte de vint mil cinc-cents euros
(20.500,00 €), amb el 18% d’IVA inclòs i el certificat de direcció i acabament d’obra de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió, redactats a l’Àrea de projectes i obres d’aquest
Ajuntament.

B.5) ACCEPTACIÓ D’UNA ALUMNA EN PRÀCTIQUES DEL CICLE FORMATIU GRAU
MITJÀ DE L’INSTITUT BAIX EMPORDÀ, A L’ÀREA D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL, PER AL CURS 2011 – 2012.- Aprovació.Atesa la proposta de l’Insitut Baix Empordà, centre depenent del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, està interessat en la realització de pràctiques de formació per
part d’un alumne del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, a l’Àrea
d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que a l’Àrea d’Educació es desenvolupen bona part de les tasques que ha d’aprendre
l’alumna del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Administració i Gestió, Gestió Administrativa.
Atès que l’horari de pràctiques s’ha pogut adaptar a les nostres hores d’obertura del servei i
es proposa del 28 de novembre de 2011 al 16 d’abril de 2012, amb un horari de dilluns,
dimecres i divendres, de 16 a 20h; dimarts i dijous, de 15 a 19h.Atès que s’ha realitzat una
proposta de conveni entre l’Àrea d’Educació i l’Institut Baix Empordà per a la realització de
les pràctiques de Formació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració en pràctiques per al curs 2011-2012 i s’accepti l’alumna
proposada, FATIMA ZIANI ALIBABA per a la realització de les pràctiques del Cicle Formatiu
de Grau Mitjà, de Gestió Administrativa, del 28 de novembre de 2011 al 16 d’abril de 2012,
amb un horari de dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 20h; dimarts i dijous, de 15 a 19h.

B.6) PETICIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ D’ADHESIÓ A LA
MOCIÓ INSTITUCIONAL APROVADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011, EN QUÈ EXIGEIX A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EL COMPLIMENT DELS COMPROMISOS ADQUIRITS EN RELACIÓ AL
CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA (CAT).- Aprovació.1. Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, el dia 27 d’octubre de 2011,
que literalment diu:
Vista la moció presentada pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel
compliment dels compromisos adquirits per la Generalitat de Catalunya, amb el Centre
d’Acollida Turística (CAT), de Palafrugell, l’exposició de motius de la qual, diu així:
El 19 de desembre de 2009 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament
d’Innovació, Universitat i Empresa i l’Associació d’Ens Locals de la Xarxa de Centres
d’Acollida Turística de Catalunya (AELXCAT) per desenvolupar i executar els Centres
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d’Acollida Turística de Catalunya, complementàriament al Pla de Dinamització del Producte
Turístic de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya.
Aquest conveni que suposava una important inversió per l’ajuntament de Palafrugell,
garantia alhora les aportacions suficients de la generalitat per construir, moblar i
desenvolupar i realitzar el projecte museogràfic dels centres d’Acollida Turística de
Catalunya, entre ells el de Palafrugell.
En data 21 de setembre de 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va signar els
convenis de col·laboració amb els deu ens locals membres de l'Associació d'Ens Locals de
la Xarxa de Centres d'Acollida Turística (AEXLCAT), entitat copartícip del projecte CAT
juntament amb la Generalitat de Catalunya.
Aquests convenis garantien el funcionament i la viabilitat dels 10 equipament CAT localitzats
a Berga, Cervera, Les, Palafrugell, Puigcerdà, Ripoll, Sallent, Tortosa, Vilajuïga i Teià. La
signatura d’aquest conveni representava per Palafrugell una aportació de 286.166 Euros
dividits en tres anualitats, 2011, 2012, 2013, que garantien el funcionament del centre.
El projecte CAT representa per Palafrugell un salt qualitatiu en la seva oferta de serveis
turístics, una millora a l'atenció al visitant, així com la creació d’un centre que permetrà la
dinamització turística local i un treball permanent per a la posada en valor dels nostres
recursos turístics, centrats en el cas de la nostra vila en la Gastronomia.
Avui la Generalitat ha comunicat a l’ajuntament de Palafrugell que no assumirà els acords
signats i aprovats per la mateixa administració, deixant un edifici pendent de moblar i en el
qual resta pendent de desenvolupar el projecte museogràfic. Aquest fet compromet el
pressupost local i dificulta i retarda, no només la seva entrada en servei, sinó també
compromet el seu funcionament, al no assumir el compromís de despesa pel seu
funcionament.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Exigir a la Generalitat el compliment dels acords signats amb l’Associació d’Ens
Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya (AELXCAT) i amb
l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Parlament i al president de
l’Associació AELXCAT”
2. Atès que és voluntat del Consell Comarcal del Baix Empordà difondre i promocionar els
productes artesanals i gastronòmics de la nostra comarca, mitjançant la utilització d’espais
habilitats en l’esmentat Centre d’Atenció Turística (CAT).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Sol.licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà que s’adhereixi a la moció aprovada per
unanimitat en el Ple de l’ajuntament de Palafrugell, el dia 27 d’octubre de 2011, en què
s’exigeix a la Generalitat el compliment dels acords signats amb l’Associació d’Ens Locals
de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya (AELXCAT) i amb l’Ajuntament de
Palafrugell.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent tres quarts de deu del
matí. En dono fe.
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