Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 D’AGOST DE
2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
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 25
d’agost 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 18 d’agost 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.- MODIFICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ D’OBRES I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
CARRER XAREMBECU, A LLAFRANC.- Aprovació.Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 7 d’agost de 2009 en que s’adjudica
definitivament, mitjançant procediment negociat sense publicitat, la direcció d’obres i
coordinació de seguretat i salut del projecte d’urbanització del carrer Xarembeco a Llafranc a
favor de l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL (B-17646563), Av. Països
Catalans, 50 – Riudellots de la Selva (17457), pel preu de 27.153,24 € més IVA.
Atès que es va produir un error en el preu d’adjudicació d’aquest contracte, ja que no s’hi
van incloure les taxes de visat, l’import de les quals és 1.638,31 €, IVA exclòs.
Atès que en data 29 de juliol i número de registre d’entrada 11539, l’empresa ABM Serveis
d’Enginyeria i Consulting SL, presenta una factura per import de 2.110,21 € en que
comptabilitzen la part que els queda pendent de la direcció d’obres i de coordinació de
seguretat i salut del projecte d’urbanització del carrer Xarembeco de Llafranc i les despeses
de visat de la direcció d’obra.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Modificar el contracte de serveis per a la direcció d’obres i coordinació de seguretat
i salut del projecte d’urbanització del carrer Xarembeco de Llafranc, passant de 27.153,24 €
a 28.791,55 €, IVA no inclòs, amb càrrec a la partida 21.150.61924.
Segon.- Notificar aquesta modificació del preu del contracte de serveis per a la direcció
d’obres i coordinació de seguretat i salut del projecte d’urbanització del carrer Xarembeco de
Llafranc a l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL i a l’Àrea d’Intervenció.

3.- AVALS.- Devolució.VISTA la instància presentada en data 9 d’agost de 2011, amb registre d’entrada número
11982/11, pel senyor Carlos Herrera Iruela, sol·licitant la devolució de la garantia de 6.000€
dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 630/05, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data
19 de gener de 2006.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 22 d’agost de 2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 25 de maig de 2006 per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 14 de juliol de 2011, amb registre
d’entrada número 10731/11, pel senyor Carlos Herrera Iruela, sol·licitant la devolució de la
garantia de 6.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 630/05, prèvia presentació de l’original de la carta
de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de
compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Carlos Herrera Iruela i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest ajuntament.
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4.- OBRES.- Certificacions.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

5.- DEIXAR SENSE EFECTE DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DEL PROGRAMA
DE VALORITZACIÓ I DINAMINTZACIÓ DELS RECURSOS LITORALS DE
PALAFRUGELL I EL SEU ENTORN, PROJECTE IMPULS, APROVAT PER JUNTA DE
GOVERN LOCAL EL DIA 11 D’AGOST DE 2011.- Aprovació.1. Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 11 d’agost de 2011, que
literalment diu:
Primer.- Adjudicar els serveis, per a la realització de l’estudi per a la valorització i
dinamització dels recursos litorals de Palafrugell i el seu entorn, al Despatx Capellà Ballbé
SL., titular del NIF núm. B 55013122, amb domicili al carrer Platja núm. 38, CP 17.258 de
L’Estartit, pel cost total de 14.500 €, IVA inclòs.
Segon.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la Corporació
procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a
l'execució d'aquest acord.
2. Atès que no existeix consignació pressupostària suficient i adequada que permeti fer front
a les despeses econòmiques que origina el present contracte administratiu de serveis,
d’acord amb el que estableix la Llei d’Hisendes Locals (LHL).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Deixar sense efecte l’adjudicació del contracte administratiu de serveis, per a la realització
de l’estudi per a la valorització i dinamització dels recursos litorals de Palafrugell i el seu
entorn, adjudicat el dia 11 d’agost de 2011, per acord de Junta de Govern Local, al Despatx
Capellà Ballbé SL., titular del NIF núm. B 55013122, amb domicili al carrer Platja núm. 38,
CP 17.258 de L’Estartit, pel cost total de 14.500 €, IVA inclòs.

6.- ACCIÓ DIRECTA SUBCONTRACTISTES D’OBRES EXECUTADES PER FLORET SL.Desestimació.1) Atès que el dia 17 d’agost de 2011, registre d’entrada 12327, l’empresa Àridos Bofill SA,
formula reclamació prèvia a la via judicial enfront l’Ajuntament de Palafrugell per reclamar la
quantitat de 575,07 euros en concepte de subcontractista del subministrament de formigó a
Floret SL, per executar l’obra d’Adequació del camí peatonal i pista ciclable a l’Autovia (2a
fase).
Atès el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic,
conforme els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que
assumeix, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’administració,
de conformitat estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars i amb els
termes del contracte.
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Atès que d’acord amb l’esmentada normativa, els subcontractistes no tenen acció directa
contra els òrgans de contractació per assolir el pagament directe per aquests, de les
quantitats que els hi deuen els contractistes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar íntegrament la petició realitzada per Àridos Bofill SA, representada per l’advocat
senyor Antoni Blanch Brugarolas, amb domicili a la carretera de Barcelona, 12-14, 2n 3a
(17002) de Girona, despatx Blanch – Ferrer, que l’Ajuntament de Palafrugell es faci càrrec
del deute que ha adquirit Floret SL, de 575,07 euros IVA inclòs, en concepte de
subministrament de formigó, per l’obra d’Adequació del camí peatonal i pista ciclable a
l’Autovia (2a fase), d’acord amb el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic.

2) Atès que el dia 17 d’agost de 2011, registre d’entrada 12328, l’empresa Àridos Bofill SA,
formula reclamació prèvia a la via judicial enfront l’Ajuntament de Palafrugell per reclamar la
quantitat de 9.137,80 euros en concepte de subcontractista del subministrament de formigó
a Floret SL, per executar l’obra d’Ordenació i Adequació de l’entorn de les Escoles de Llofriu
(fase 1).
Atès el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic,
conforme els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que
assumeix, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’administració,
de conformitat estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars i amb els
termes del contracte.
Atès que d’acord amb l’esmentada normativa, els subcontractistes no tenen acció directa
contra els òrgans de contractació per assolir el pagament directe per aquests, de les
quantitats que els hi deuen els contractistes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar íntegrament la petició realitzada per Àridos Bofill SA, representada per l’advocat
senyor Antoni Blanch Brugarolas, amb domicili a la carretera de Barcelona, 12-14, 2n 3a
(17002) de Girona, despatx Blanch – Ferrer, que l’Ajuntament de Palafrugell es faci càrrec
del deute que ha adquirit Floret SL, de 9.137,80 euros en concepte de subministrament de
formigó a Floret SL, per executar l’obra d’Ordenació i Adequació de l’entorn de les Escoles
de Llofriu (fase 1), d’acord amb el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic.

3) Atès que el dia 3 d’agost de 2011, registre d’entrada 11731, l’empresa Àridos Bofill SA,
formula reclamació prèvia a la via judicial enfront l’Ajuntament de Palafrugell per reclamar la
quantitat de 363,20 euros en concepte de subcontractista del subministrament de formigó a
Floret SL, per executar l’obra d’Adequació del Camí Peatonal i la Pista Ciclable a l’autovia
de Calella a Palafrugell.
2. Atès el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic,
conforme els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que
assumeix, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’administració,
de conformitat estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars i amb els
termes del contracte.
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Atès que d’acord amb l’esmentada normativa, els subcontractistes no tenen acció directa
contra els òrgans de contractació per assolir el pagament directe per aquests, de les
quantitats que els hi deuen els contractistes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar íntegrament la petició realitzada per Àridos Bofill SA, representada per l’advocat
senyor Antoni Blanch Brugarolas, amb domicili a la carretera de Barcelona, 12-14, 2n 3a
(17002) de Girona, despatx Blanch – Ferrer, que l’Ajuntament de Palafrugell es faci càrrec
del deute que ha adquirit Floret SL, de 363,20 euros en concepte de subministrament de
formigó a Floret SL, per executar l’obra d’Adequació del Camí Peatonal i la Pista Ciclable a
l’autovia de Calella a Palafrugell, d’acord amb el que estableix l’article 210.4 de la Llei
30/2007 de contractes del sector públic.

7.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
MONTURIOL, 28, DEL NUCLI DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 17 d’agost de 2011, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca
situada al carrer Monturiol, 28 de Llafranc, hi ha vegetació que sobresurt a la via pública e
impedeix el correcte transit dels vianants per la banda del carrer Xàvega.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al senyor FRANCISCO GISPERT VICENS, amb domicili a l’avinguda
Roma, 101 07 2 (08029) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca
situada al carrer Monturiol, 28, per la banda del carrer Xavega de Llafranc, 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.

8.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER HORTA D’EN FINA, 18-20, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que el dia 17 d’agost de 2011, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca
situada al carrer Horta d’en Fina, 18 i 20 de Palafrugell, que la finca presenta molta
acumulació de brossa, ocasionant males condicions d’higiene, seguretat i ornat públic,
perjudicant la convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al senyor JORDI BOY DELLONDER, amb domicili al carrer Torres
Jonama, 84 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca situada al
carrer Horta d’en Fina, 18 i 20, de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el
termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

9.- CESSIÓ D’ÚS A L’ASSOCIACIÓ D’AMICS I VEÏNS DE CALELLA, D’UN LOCAL
TANCAT PER MAGATZEM.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

10.- BAR RESTAURANT I SALA DE FESTES PARATGE ALZINELLES – CARRETERA
VELLA DE CALELLA S/N – ADEQUACIÓ DECRET 112/2010.- Clausura i tancament.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

11.- PREUS DE NOUS MÒDULS FORMATIUS PER A ADULTS QUE S’OFEREIXEN DES
DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ.- Aprovació.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.
Com 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 de relació de preus públics:
Eines multimèdia

Bases de dades
Alemany 1

Cuina de baix cost

Tractament informàtic de la informació gràfica,
sonora i de la imatge en moviment, per al ús
personal (30 hores)
Iniciació al tractament informàtic de les dades,
per a l ‘ús personal o professional (20 hores)
Iniciació a la llengua alemanya, per a persones
que necessiten comunicar-se oralment amb
parlants d’aquesta llengua (30 hores/trimestre)
Receptes i estratègies per a reduir despeses
amb cuina catalana tradicional (20 hores)
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12.- CONVENI DE LA UNITAT D’EDUCACIÓ COMPARTIDA PER AL CURS 2011-2012,
ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que l’article 13, apartat 2 del decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
Donat que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix en els articles 71 i 72
que les administracions educatives asseguraran els recursos necessaris perquè els alumnes
que presentin necessitats educatives especials puguin assolir els objectius establerts amb
caràcter general per a tots els alumnes i amb aquesta finalitat podran col·laborar amb
altres administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre, institucions i
associacions.
Atès que el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats educatives especials, preveu que per tal de garantir l’atenció educativa
necessària a l’alumnat en edat d’ensenyament obligatori, amb necessitats educatives
derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen educació
secundària obligatòria, el Departament d’Educació podrà establir convenis amb altres
administracions, institucions i entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats
educatives específiques, com a recurs extern i complementari de les activitats pròpies del
centre docent.
Donat que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un recurs
educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació curricular,
presenten de forma reiterada i contínua desajustaments de conducta greus, absentisme
injustificat o fort rebuig escolar (joves amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social,
amb conductes agressives, etc.), de manera que impossibiliten la convivència en el centre.
Aquest alumnat podrà seguir una part dels ensenyaments de l’educació secundària
obligatòria en unitats d’escolarització compartida, on se li oferiran activitats específiques
adaptades a les seves necessitats.
Atès que des del curs 1997-1998, el Departament d’Educació ha signat convenis de
col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell amb la finalitat de poder oferir activitats
complementàries específiques, adaptades a les necessitats educatives específiques
d’aquest alumnat, fora del centre docent on estan matriculat.
Donat que per al curs 2011-2012 és convenient continuar utilitzant les Unitats
d’Escolarització Compartida com a recurs educatiu extrem, que permeti poder donar
resposta a les necessitats detectades en els diferents centres de la població.
Atès que el conveni per al curs 2011-2012 serà vigent des de l’1 de setembre de 2011 i fins
el 31 de desembre de 2011, amb un import màxim previst que aportarà el Departament
d’Educació per al període setembre desembre de 18.192 euros, i que es prorrogarà
automàticament fins el dia 30 de juny de 2012, pròrroga condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost de 2012, i a la corresponent autorització de despesa.
Donat que la quantitat aportada serà de 379€ per alumne i mes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel curs escolar 2011- 2012.
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13.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.1) Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 29 de juliol de 2011, emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat ÀPATS MAR I MUNTANYA, situat al
carrer Costa Verda, 16-28 de Calella, on s’informa que l’esmentat establiment té un
mostrador que dóna directament a la via pública amb una superfície de 2 ml sense la
corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan s’hagi
produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest aprofitament,
independentment de la posterior desautorització per realitzar l’esmentada activitat. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat un mostrador
que dóna directament a la via pública sense permís municipal per a l’any 2011, a nom de:
CONTRIBUENT: CONXA SIMON OLIVER
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: PASSEIG DE LA TORRE, 17 – 17210 CALELLA
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: COSTA VERDA, 16-28 – 17210 CALELLA
TELÈFON:
CONCEPTE
Taxa OVP

TEMP.
Anual

TIPUS
Mostrador

SUPERF. TARIFA REC. (*) TOTAL
2 ml.
71,90 €
10 %
158,18 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense sol·licitud
de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració extemporània previst a
l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haurà de fer efectives la quantitat de 158,18 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
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Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Haurà de procedir a la neteja diària de la vorera que dóna al mostrador i hauran
d’instal·lar un cendrer a peu del mostrador de l’establiment.
5. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, i a l’Àrea
d’intervenció.

2) Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 22 de juliol de 2011, emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat BAR EL MIRALL, situat al carrer Barris
i Buixó, 5 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment disposa d’un mostradortaulell que dóna directament a la via pública, sense la corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan s’hagi
produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest aprofitament,
independentment de la posterior desautorització per realitzar l’esmentada activitat. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat un mostradortaulell, sense la corresponent autorització municipal, a nom de:
CONTRIBUENT: MARIONA SERRA PARADERA
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: BARRIS I BUIXÓ, 5 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: BARRIS I BUIXÓ, 5 – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
CONCEPTE
Taxa OVP

TEMP.
Anual

TIPUS
SUPERF. TARIFA REC. (*) TOTAL
Taulell-Mostrador
3 ml
71,90 €
10 %
237,27 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense sol·licitud
de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració extemporània previst a
l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haurà de fer efectives la quantitat de 237,27 € 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.
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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.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

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

3) Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 16 d’agost de 2011, emès per
l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat DALTON, situat al carrer Codina, 8 de
Calella, on s’informa que l’esmentat establiment està ocupant la via pública amb la
instal·lació d’un expositor i de jardineres amb una superfície de 2 ml. i 1 m2 respectivament,
sense la corresponent llicència municipal.
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Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan s’hagi
produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar llicència,
l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest aprofitament,
independentment de la posterior desautorització per realitzar l’esmentada activitat. Tots els
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals...”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver instal·lat un expositor i
jardineres sense permís municipal per a l’any 2011, a nom de:
CONTRIBUENT: JORDI PORTA ALBIOL
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: SANT SEBASTIÀ, 24 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: CODINA, 8 – 17210 CALELLA
CONCEPTE

TEMP.

Taxa OVP

Anual

TIPUS
SUPERF. TARIFA REC. (*) TOTAL
Expositors
2 ml.
25,30 €
10 %
55,66 €
Jardineres
1 m2
24,50 €
10 %
26,95 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense sol·licitud
de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració extemporània previst a
l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haurà de fer efectives la quantitat de 82,61 € 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.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1.

2.

Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de qualitat
que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat marró, gris,
beige, blanc o negre.
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.
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

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

14.- MERCATS MUNICIPALS.- Resolucions.1) Vist els deutes pendents a la Recaptació Municipal a nom de la titular del lloc de venda
1.141 del mercat setmanal a nom de la senyora MERCEDES GIMENEZ PUIG.
Vist els informes emesos per l’Institut de Promoció Econòmica, pels quals s’informava dels
deutes pendents a la titular de la parada 1.141.
Vist la Resolució de l’alcaldia núm. 1.790/2011 de 25 de juliol, per la qual es concedia a la
senyora MERCEDES GIMENEZ PUIG un termini de 10 dies amb la finalitat que procedís a
la liquidació dels deutes pendents.
Vist l’incompliment en els terminis de pagament establerts en la Resolució de l’alcaldia núm.
1.790/2011 i considerant que no s’han satisfet la totalitat dels deutes.
ATÈS que l’article 23, apartat e), del Reglament dels Mercats Municipals de Palafrugell,
estableix com a causa de revocació de l’autorització de venda, la falta de pagament de la
taxa d’acord en el disposat a l’article 22.
Que l’article 22 diu: “ Davant la falta de pagament d’algun rebut, es procedirà al advertiment
verbal de la circumstància. Cas de retardar-se en el pagament de més de tres rebuts
consecutius en el mercat diari, o del rebut que correspongui en els altres mercats, es
podrà instar la reversió de la llicència”.
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Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Revocar l’autorització del lloc de venda núm. 1.141 del mercat setmanal a nom de
la senyora MERCEDES GIMENEZ PUIG.
Segon.- Informar que a data de la Resolució de l’alcaldia 1.790/2011 i en relació als rebuts
pendents de pagament, el deute pendent importa la quantitat de 919,11,-€ més els
interessos que es produeixin.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i fer la baixa corresponent.
Quart.- Notificar a l’interessat, a la Recaptació Municipal i a la Policia Local, per als efectes
que correspongui.

2) Vist els deutes pendents a la Recaptació Municipal a nom del titular del lloc de venda
1.030 del mercat setmanal a nom del senyor ALBERTO REYES REYES.
Vist els informes emesos per l’Institut de Promoció Econòmica, pels quals s’informava dels
deutes pendents al titular de la parada 1.030.
Vist la Resolució de l’alcaldia núm. 1.785/2011 de 25 de juliol, per la qual es concedia al
senyor ALBERTO REYES REYES un termini de 10 dies amb la finalitat que procedís a la
liquidació dels deutes pendents.
Vist l’incompliment en els terminis de pagament establerts en la Resolució de l’alcaldia núm.
1.785/2011 i considerant que no s’han satisfet la totalitat dels deutes.
ATÈS que l’article 23, apartat e), del Reglament dels Mercats Municipals de Palafrugell,
estableix com a causa de revocació de l’autorització de venda, la falta de pagament de la
taxa d’acord en el disposat a l’article 22.
Que l’article 22 diu: “ Davant la falta de pagament d’algun rebut, es procedirà al advertiment
verbal de la circumstància. Cas de retardar-se en el pagament de més de tres rebuts
consecutius en el mercat diari, o del rebut que correspongui en els altres mercats, es
podrà instar la reversió de la llicència”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Revocar l’autorització del lloc de venda núm. 1.030 del mercat setmanal a nom del
senyor ALBERTO REYES REYES.
Segon.- Informar que a data de la Resolució de l’alcaldia 1.811/2011 i en relació als rebuts
pendents de pagament, el deute pendent importa la quantitat de 518,98,-€ més els
interessos que es produeixin.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i fer la baixa corresponent.
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Quart.- Notificar a l’interessat, a la Recaptació Municipal i a la Policia Local, per als efectes
que correspongui.

15.- REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I
RECOLLIDES COMERCIALS PORTA A PORTA.- Aprovació.Vista la instància 8998 presentada en data 10 de juny de 2011 pel senyor SANTI NAVARRO
I FREIXAS, en representació de la societat GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS, per la qual
sol·licita l’actualització del preu corresponent al contracte de servei de recollides selectives,
porta a porta i gestió de la deixalleria municipal/planta de transferència de Palafrugell en
funció de l’increment anual de l’IPC que estipula el contracte amb l’empresa GESTIÓ
AMBIENTAL DE RESIDUS SL, adjudicatària del servei de recollida selectiva, porta a porta i
gestió de la Deixalleria Municipal.
Atès el Pacte Segon (Revisió de preus) on s’estipula que a partir de l’1 de maig de 2007 hi
haurà revisió de preus aplicant la fórmula IPC al preu global del contracte.
Atès que la clàusula núm. 6 del Plec de clàusules tècniques i econòmico-administratives que
van regir la contractació mitjançant concurs i procediment obert dels serveis de recollides
selectives, porta a porta i gestió de la deixalleria municipal/planta de transferència de
Palafrugell estableix que el concessionari tindrà dret a la revisió del preu de la concessió en
funció de l’IPC publicat per l’INE a àmbit estatal, i que la revisió de preus de la concessió
haurà de ser sol.licitada pel concessionari.
Atès que es comprova que la Junta de Govern Local en data 17 de juny de 2008 va aprovar
la revisió del contracte pel període d’1 de maig de 2008 a 1 de maig de 2009 establint un
import de 29.653,22 euros mensuals (IVA inclòs).
Atès que el període comprès entre l’1 de maig 2008 a 1 de maig 2009 no es va efectuar
revisió de preus atès que la variació de l’IPC estatal va ser de -0.2%.
Atès que en el període comprès entre l’1 de maig de 2009 i l’1 de maig de 2010, la variació
de l’IPC estatal va ser del 1.5 % i s’ha aplicat l’IPC acumulat dels darrers dos anys (1.3 %),
amb una quota mensual resultant de 30.038,69 €, segons escrita amb registre d’entrada
8946 presentat per l’adjudicatari el 7 de juny de 2010.
Atès que el mes de juliol de 2010 es va aplicar l’increment de l’IVA, resultant una quota
mensual de 30.319,42 €
Atès que es comprova que la Junta de Govern Local en data de 11 de març de 2011 va
aprovar la darrera modificació dels preus, incorporant el lloguer de dos contenidors. El preu
resultant de la darrera modificació és de 30.410,14 € mensuals.
Atès que la variació de preus segons el sistema de l’IPC desde l’abril de 2010 fins l’abril de
2011 va ser del 3.78%.
Vist l’informe emes per la intervenció municipal segons el qual consta crèdit disponible a la
partida 72.533.227001 Contracte gestió deixalleria i recollida selectiva.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la revisió de preus prevista en el contracte que l’Ajuntament de Palafrugell
va acordar, en el Ple de 26 d’abril de 2006, adjudicar a l’empresa GESTIÓ AMBIENTAL DE
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RESIDUS SL pel servei de recollida selectiva, porta a porta i gestió de la deixalleria
municipal.
Segon.- Aplicar un increment sobre el preu global del contracte del 3,8%, atenent a la
variació de l’Index de Preus al Consum (IPC) segons les dades oficials publicades per el
Instituto Nacional de Estadística (INE), amb efectes a partir del dia 1 de maig de 2011,
resultant un import mensual del contracte pel període d’1 de maig de 2011 a 1 de maig de
2012 d’import 31.562,28 euros (IVA inclòs).
Tercer.- Notificar el present acord a GESTIÓ AMBIENTAL
(NIF:B17694126, Veïnat Bruguera, 23 – 17240 Llagostera).

DE

RESIDUS

SL

16.- BALANÇ 2010 – 2011 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I
RECOLLIDES COMERCIALS PORTA A PORTA.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

17.- EXPEDIENTS SANCIONADORS EN
ESTABLIMENT VORA-FRANC.- Aprovació.-

MATÈRIA

DE

RESIDUS:

DENÚNCIA

S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

18.- DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2011 – CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE
SERVEIS AMB LA FAL.LERA GIRONINA.- Aprovació.ATÈS que la programació 2011 de la Diada Nacional de Catalunya de Palafrugell inclou una
actuació gegantera, amb grallers i capgrossos, a partir de les 10.30h, a la plaça Nova i la
plaça de Can Mario.
VISTA la proposta de contracte entre la colla La Fal·lera Gironina, amb NIF G17528662 i
domicili al carrer Hortes 22 porta 29, 17001 Girona i l’Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR el contracte amb La Fal·lera Gironina, NIF G17528662 i domicili al
carrer Hortes 22 porta 29, 17001 Girona, per valor de mil euros (1.000,00€) corresponent a
la seva actuació amb gegants, grallers i capgrossos (inclou actuació amb els gegants de
Palafrugell), el diumenge 11 de setembre de 2011 a partir de les 10.30h,a la plaça Nova i a
la plaça de Can Mario.
Segon.- Procedir al seu pagament durant els quinze dies posteriors a la recepció de la
factura original, mitjançant el número de compte corrent i aplicar aquesta despesa a la
partida 41.331.22609, de Festes Populars.
Tercer.- FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

19.- OFERIMENT DE CESSIÓ DE 14,50 M2 DE TERRENYS, DESTINATS A VIALITAT, AL
CARRER D’ERMEDÀS NÚM. 6, A PALAFRUGELL, QUE PRESENTA EL SENYOR JOSÉ
R. ALCOVER LEY I LA SENYORA CARMEN MAS SALSE.- Acceptació.-
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VIST l’oferiment de cessió presentat en data 1 d’agost de 2011, amb registre d’entrada núm.
11.558, pel senyor José R. Alcover Ley i per la senyora Carme Mas Salse, corresponent a
14,50 m2 de terrenys destinats a vialitat, al carrer d’Ermedàs núm. 6, de Palafrugell.
ATÈS l’informe conjunt emès per l’Arquitecte Assessor Municipal, el senyor Jordi Font Bel, i
per l’Arquitecte Tècnic Municipal, el senyor Lluís Hugas Marcó, en data 23 d’agost de 2011,
on manifesten que la documentació gràfica aportada per a la cessió de terrenys, així com la
resta de la documentació presentada, són correctes, ajustant-se aquest oferiment de cessió
a les delimitacions d’alineació de vial marcades pel POUM de Palafrugell per al carrer
d’Ermedàs, dins l’àmbit de la zona a15, d’ordenació segons alineació a vial - nuclis rurals,
pel que consideren que es pot acceptar en una propera sessió de la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar l’oferiment de cessió de 14,50 m2 de terrenys destinats a vialitat, al carrer
d’Ermedàs núm. 6, de Palafrugell, presentat pel senyor José R. Alcover Ley i per la senyora
Carmen Mas Salse. Aquests terrenys es segreguen de la major finca inscrita al Registre de
la Propietat de Palafrugell amb el número 23.526, del volum 3.003, llibre 603 de Palafrugell,
foli 45, amb núm. IDUFIR 17014000350362, i amb referència cadastral núm.
3682104EG1338S.
Segon.- Facultar àmpliament a l’Alcalde-President de l’Ajuntament, i subsidiàriament el
Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui, o el que exerceixi les seves funcions, per a
l’atorgament dels corresponents documents administratius derivats d’aquest acord
d’acceptació de cessió.
Tercer.- Notificar aquest acord als propietaris cedents i a les àrees d’intervenció i de serveis
municipals i trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat de Palafrugell
perquè procedeixi a l’anotació marginal d’aquesta cessió de terrenys a la finca registral núm.
23.526.

20.- PREMIS CARROUSSEL 2011.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

21.- SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS.- Concessió.Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2011 pel qual es va aprovar
l’atorgament de subvencions per les Associacions Veïnals de Palafrugell per a l’exercici
2011.
Atès que al referit acord no es va aprovar cap subvenció per aquelles associacions que no
havien celebrat cap festa en exercicis anteriors i per tant no havien presentat cap justificació
per fer efectiva la mateixa malgrat que han estat requerits formalment a la seva presentació.
Atès que des de l’Associació de Veïns del barri de la Sauleda s’ha informat a l’Ajuntament,
mitjançant l’oficina municipal del Pla de Barris, de la seva voluntat de procedir a tornar
celebrar el proper 3 de setembre la festa del barri aquest any del 2011.
Atès que des de l’Ajuntament es considera que cal fomentar el teixit associatiu veïnal de tot
el municipi i donar un especial recolzament a l’Associació de Veïns de la Sauleda en el seu
intent de tornar a celebrar la festa del barri desprès de varis anys sense realitzar-se.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar una subvenció a càrrec de la partida 31.924.48900, per import de 1.250,00
euros per a l’exercici 2011, a l’Associació de Veïns de la Sauleda (CIF G17278300) pel
finançament de les despeses derivades per import de l’organització i a la celebració de la
festa del barri del proper 3 de setembre de 2011.
Segon.- Informar a l’Associació de Veïns de la Sauleda que el pagament de l’esmentada
subvenció es farà efectiva una vegada es presenti la següent documentació:
1.Memòria de les activitats realitzades per les festes majors del barri
2.Certificat de despeses i ingressos obtinguts de l’activitat signat pel President de
l’Associació.
Tercer.- Anul·lar les subvencions concedides per a les festes de barri del 2010 que no han
estat justificades en temps i forma.
Quart.- Notificar el present acord a l’oficina del pla de barris i a l’Associació de veïns de la
Sauleda.

22.- LIQUIDACIÓ RENDES MES D’AGOST DE 2011.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes d’ AGOST 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
Aportació finalitats socials Supermercat
Entrada de vehicles
IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Taxa altres expedients o documents
Taxa obertura d’establiments
Taxa per ocupació via pública
Taxa Generalitat escorxador
Taxa Ajuntament escorxador
Sancions urbanístiques
Plaques, patents i distintius
Altres recàrrecs de constrenyiment

Import
16.637,72
2.146,04
43.700,00
378,80
245,75
920,18
28,50
175,44
25,30
3,93
252,37
1.500,00
67,50
0,12

Total general

66.081,65

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


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



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



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

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

Rebut
463829
480334

Matrícula
B-3621-PL
L-3315-S

Titular
AGUILERA HERNÁNDEZ JOSÉ
UBACH CAELLES SALVADOR

Import

Total

43,70€
34,41€
78,11€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte corrent de les
persones interessades.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

2) Vista la instància 12294 presentada en data 16 d’agost de 2011 pel senyor Casto Garcia
Ferez en representació de la societat CONSTRUCCIONES CASJUAN SL, per la que
sol·licita la revisió de la liquidació 524013 en concepte de despeses per execució subsidiària
d’import total 6.177,30 euros al·legant que considera excessiu els imports reclamats per
l’Ajuntament.
Atès que es comprova que mitjançant resolució d’Alcaldia de data 30 de maç de 2011 es va
requerir a CONSTRUCCIONES CASJUAN SL, per tal que procedís a realitzar el
desmuntatge de la grua i el tancament de l’obra situada al carrer Cova del Bisbe 63,
advertint que en cas contrari seria l’Ajuntament qui encarregaria les obres a càrrec de
l’interessat.
Atès que es comprova que no es va donar compliment al requeriment municipal.
Atès que la Junta de Govern Local en data 3 de juny de 2011 va procedir a la contractació
de les obres de desmuntatge de la Grua per import total de 1.693,30 euros i del tancament
de l’obra per import total de 4.484,00 euros.
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Atès que a data d’avui s’han presentat les corresponents factures pels mateixos imports pels
quals es van contractar i que en total importen la quantia global de 6.177,30 euros.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 26 de juliol de 2011 es va desestimar el
recurs presentat per l’interessat contra l’execució subsidiària atès que es va acreditar que el
senyor Casto Garcia Ferez com a representant de la societat CONSTRUCCIONES
CASJUAN SL va resultar degudament notificat de l’expedient d’execució subsidiària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la petició de revisió de la liquidació 524013 en concepte de despeses
per execució subsidiària d’import total 6.177,30 euros presentada pel senyor Casto Garcia
Ferez en representació de la societat CONSTRUCCIONES CASJUAN SL.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.147 de data 11 d’agost del 2011,
presentada per la senyora Montserrat Padilla Jiménez com a representant de la societat
SCHLECKER SA. (NIF A43227628), per la qual sol.licita la revisió del rebut pagat número
495202 corresponent a l’exercici 2011 en concepte de Taxa Escombraries Industrials de
l’activitat de “Supermercat” situada al carrer Sant Sebastià, número 9, al.legant que es
dediquen al comerç de tot tipus de productes de drogueria, perfumeria, alimentació i
begudes amb una superfície destinada a la venda de 139 metres i que un dels elements
tributaris que s’han tingut en compte per calcular aquesta quota és la consideració de local
on es desenvolupa activitat com gran magatzem i gran superfície.
Atès que es comprova a la matrícula de l’Impost sobre Activitats Econòmiques consta
donada d’alta sota l’epígraf 662.2 com a “Comerç al detall de tot tipus d’articles” amb una
superfície declarada de 139 metres.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada per la senyora Montserrat Padilla Jiménez
com a representant de la societat SCHLECKER SA.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments d’intervenció
i recaptació.

4) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10977 presentada en data 19 de juliol
de 2011 per la senyora NÚRIA OLIVÉ VIDAL, on sol·licita la pròrroga de dos mesos per el
pagament del rebut d’IBI núm. 513522/11, d’import 167,61 euros, en relació a la finca amb
referència cadastral 5376512EG1357N0069IU, al·legant que està pendent de rebre un
certificat de la Gerència del Cadastre de Girona.
Vist l’article 224.1 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
Article 224
Suspensió de l'execució de l'acte objecte de recurs en reposició
1. L'execució de l'acte impugnat queda suspesa automàticament a instància de l'interessat si
es garanteix l'import d'aquest acte, els interessos de demora que generi la suspensió i els
recàrrecs que puguin ser procedents en el moment de la sol·licitud de suspensió, en els
termes que s'estableixin per reglament.
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Si la impugnació afecta una sanció tributària, la seva execució queda suspesa
automàticament sense necessitat d'aportar garanties d'acord amb el que disposa l'apartat 3
de l'article 212 d'aquesta Llei.
Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se suspèn
en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que es pugui
practicar. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria censal afecta el
resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d'ingressos corresponent.
Atès que l’IBI és un tribut de gestió compartida.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

5) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11027 presentada en data 19 de juliol
de 2011 pel senyor FRANCISCO FUENTES RODRÍGUEZ, en nom i representació de la
societat CADENA DON PIZZA, SL (B61060364), on sol·licita la reposició en voluntària del
rebut d’IBI núm. 432070 de l’any 2010, en relació a la finca amb referència cadastral
3501119EG1430S0180RH, al·legant que no van rebre l’avís de pagament.
Vist l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que diu
textualment:
Article 102 - Notificació de les liquidacions tributàries
3. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.
L'augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de notificar al
contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que el motivin, excepte
quan la modificació provingui de revaloritzacions de caràcter general autoritzades per les
lleis.
Atès que el 24/1/2007 CADENA DON PIZZA SL compra el local del carrer Daró, 57, i l’any
2008 es produeix l’alta al corresponent padró de l’IBI.
Atès que el 14/5/2010 la Junta de Govern Local va aprovar el padró d’Impost Sobre Béns
Immobles corresponent a l’exercici 2010 i aquest acord va estar exposat en el tauler
d’Edictes de l’Ajuntament fins el 3/9/2010.
Atès que quan es va donar d’alta la finca al cadastre l’any 1999, en règim de propietat
horitzontal,es va fer constar com a objecte tributari el carrer Ample.
Vist l’article 4 del text refós de la Llei del cadastre Immobiliari, el qual diu textualment:
Competencias
La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la difusión de la
información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que
comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la
cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a
través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes
Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de
valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la
Dirección General del Catastro”.
Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent, Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, la modificació de la descripció
cadastral de la finca.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada en relació a la reposició en voluntària del rebut
d’IBI de l’any 2010.
Segon.- Informar a CADENA DON PIZZA SL que per a la modificació de l’objecte tributari
de la seva finca ha de presentar escrit de subsanació de discrepàncies davant la Gerència
Territorial del Cadastre a Girona, travessera de la Creu, 1, 17002 Girona.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11226 presentada en data 25 de juliol
de 2011 per la senyora ANTONIA PONCE RUIZ, on sol·licita la revisió del rebut d’IBI de
l’any 2011 en considerar-lo d’un import excessiu, en relació a la finca amb referència
cadastral 4506151EG1440N0003TW, al·legant que l’any 1988, quan el va adquirir per
compra a l’Institut Català del Sòl, tenia la condició d’habitatge de protecció oficial.
Atès que a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles consta establert
una bonificació del 50% en la quota referent a les vivendes de protecció oficial durant els
tres anys consecutius posteriors a la qualificació de la vivenda com de protecció oficial.
Atès que en aquest cas no és aplicable aquesta bonificació ja que la qualificació de
protecció oficial de la vivenda de la senyora Ponce es va atorgar fa més de vint anys.
Vist l’article 4 del text refós de la Llei del cadastre Immobiliari, el qual diu textualment:
Competencias
La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la difusión de la
información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que
comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la
cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a
través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes
Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de
valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la
Dirección General del Catastro”.
Atès que per qualsevol modificació en la valoració de l’immoble a efectes de l’Impost sobre
Béns Immobles d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent,
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, la modificació de la valoració
de la finca.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
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Segon.- Informar a la interessada que per a la modificació de la valoració cadastral de la
seva finca ha de recórrer contra el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de
Girona, que és qui té la competència, aportant tota la documentació necessària que justifiqui
el seus arguments. Aquest recurs juntament amb la documentació justificativa ho pot
presentar a l’Ajuntament de Palafrugell, qui ho trametrà al Centre de Gestió Cadastral
perquè ho resolgui.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11325 presentada en data 26 de juliol
de 2011 per la senyora MARIA TERESA CASTELLÓ PALÉ, on sol·licita la devolució d’una
part del recàrrec pagat en la liquidació d’IBI núm. 456192, en relació a la finca amb
referència cadastral 3011117EG1431S0001EZ, objecte tributari carrer Mestre Sagrera, 40,
al·legant que només se li ha retornat 582,15 euros, i no s’ha tingut en compte el recàrrec que
va pagar per haver fet el pagament fora de termini.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 8/4/2011, on ja es desestima aquesta petició.
Vist l’article 14.2.ñ del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa.
2. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de
derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse el recurso de reposición
que a continuación se regula.
ñ. Impugnación de la resolución. Contra la resolución del recurso de reposición no
puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los
supuestos en los que la Ley prevé la interposición de reclamaciones económicoadministrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon- Notificar aquest acord a la interessada, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12321 presentada en data 19 d’agost
de 2011 pel senyor AHMED CHAMI MOHAND, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb referència
cadastral 3511111EG1431S0025LH, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
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- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris per a
gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

9) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11254 presentada en data 25 de juliol
de 2011 per la senyora CARMEN CARMONA FERNÁNDEZ, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb
referència cadastral 3513120EG1431S0003ZM, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
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Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/500927, d’import 339,48 euros i aprovar una nova liquidació a nom de la senyora
CARMONA pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre
la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

10) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11570 presentada en data 1 d’agost
de 2011 pel senyor MOHAMED BENALI ALLIOUI, on sol·licita la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb referència
cadastral 3104101EG1430S0008EA, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/498947, d’import 134,36 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
BENALI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre la
quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

11) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11661 presentada en data 3 d’agost
de 2011 pel senyor KARIM BOUDHEN, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota de
l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb referència cadastral
4109127EG1440N0026EL, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/499746, d’import 173,87 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
BOUDHEN pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre
la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

12) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11754 presentada en data 4 d’agost
de 2011 pel senyor JUAN CARLOS NIETO CABELLO, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb
referència cadastral 3501119EG1430S0126FE, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
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3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/513327, d’import 400,14 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
NIETO pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre la
quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

13) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12136 presentada en data 11
d’agost de 2011 pel senyor NASSIRI ABDESSELAM, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb
referència cadastral 3004101EG1430S0024ZZ, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
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- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/513154, d’import 120,73 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
NASSIRI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre la
quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

14) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12321 presentada en data 17
d’agost de 2011 pel senyor MUSTAPHA EL BARHOUMI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb
referència cadastral 4204301EG1440S0015BL, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota
íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de l’interessat ,
sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24,00 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titular d’altres immobles destinats a
habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell per
cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del deute i
l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de bonificació hauran
de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via executiva o tenir concedit un
fraccionament del deute abans de la finalització del període voluntari de l’Impost sobre Béns
Immobles
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar
abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació.
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Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació que
s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per a gaudir
d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/498631, d’import 138,01 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
BARHOUMI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre
la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

15) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.038 de data 21 de juliol del
2011, presentada pel senyor Carles Garcia Llobet com a representant del senyor ALFONSO
HERRERA ESCRIBANO, en la qual sol.licita la devolució dels rebuts pagats en concepte de
la Taxa per Ocupació de la Via Pública corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010 i la
revisió del rebut pendent número 493887 de l’activitat situada al carrer Riera, número 21,
al.legant que l’ocupació es troba dins de la seva propietat.
Vist l’informe emès per l’inspector de la Via pública el qual diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ material s’acredita que s’ha pogut observar que no hi ha
ocupació del vol de la via pública a la finca objecte de la inspecció, ja que tan l’estructura i
cobriment com el rètol no sobresurten de la rasant de la terrassa de la propietat. Pel contrari,
si que es pot observar ocupació de la via pública amb dos testos amb una superfície total
d’1 m2. “
Atès que es comprova que no es disposa de documentació que acrediti l’Ocupació dels anys
anteriors a l’exercici 2011.
Atès que és procedent la baixa del rebut pendent número 493887 corresponent a l’exercici
2011 i l’aprovació d’una nova liquidació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució dels rebuts pagats a nom del senyor
ALFONSO HERRERA ESCRIBANO en concepte de la Taxa per Ocupació de la Via Pública
corresponent als exercicis 2008 al 2010 de l’activitat situada al carrer Riera, número 21.
Segon.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom del senyor
Alfonso Herrera Escribano, tal com segueix a continuació:
Any Núm. rebut Concepte
2011 493887
Taxa Ocupació Via Pública

Objecte tributari
C. Riera,21

Import
436,90€

Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor Alfonso Herrera Escribano en
concepte deTaxa Ocupació Via Pública, corresponent a l’exercici 2011, per import de
25,30€, la qual no es farà efectiva fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Modificar el padró corresponent.
Cinquè.- Notificar a la persona interessada i als departaments de tresoreria i intervenció.
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16) Vist i comprovat el text de l’acord 36 EXACCIONS.- Reclamacions.-, PUNT NÚM. 25),
de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Deixar sense efecte l’ apartat Segon.-.
En el seu lloc aprovar el següent apartat:
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord amb
el següent detall:
Pòlissa :

403-1006

Perìode:

2010/04

CONCEPTES

FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact

Quota Servei

tarifes
1

Import

7,20

7,20 €

1r Bloc

30 0,3615

10,85 €

2n Bloc

93 0,6500

60,45 €

3r Bloc

1,0356

0,00 €

AIGUA

123

CONS.COMPT

1

INCENDIS

71,30 €
1,83

1,83 €

0,4

0,00 €

SOBREELEVACIÓ

0 0,1069

0,00 €

BROSSA

1

CLAVEGUERAM

34,5

34,50 €

25,00%

17,82 €

8%

7,43 €

18%

0,33 €

TOTAL

154,84 €

Mínim

18 0,3999

1 Tram
2n. Tram

7,20 €

0,8472

0,00 €

0 2,0765

0,00 €

3r. Tram

105 0,4236

44,48 €

Cànon sense IVA

123

51,68 €

8%

4,13 €

TOTAL CANON

55,81 €
TOTAL

210,65 €

FACTURACIÓ CORRECTA
196,22 €

I Notificar el present acord a SOREA i a la Sra. Sala Frigola Clara.

17) Vista la instància amb núm. de registre d’entrada 12262 presentada en data 16 d’agost
de 2011 per la COMUNITAT VINYA CANADELL, sol·licitant la revisió de les liquidacions en
concepte de subministrament d’aigua del 2010/02,03 i 04, al·legant que l’excés de consum
és degut a una fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 11 de juliol de 2011 a nom de Comunitat Vinya
Canadell amb CIF 17397993 del Avinguda Josep Tarradellas / Cr.Alguer de Calella
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sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d´ aigua del període
2010/02-2010/03 i 2010/04 al·legant que l´ excés de consum és degut a una fuita d´ aigua en
les seves instal·lacions interiors.
Vist l´ article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d´ aigua que diu textualment
:
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada per
una averia interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li representés un
notable increment del seu consum d´ aigua i del total facturat per aquest concepte; i davant
de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització per tal d´ examinar les
seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a l´ article 59 d´ aquest
Reglament, s´ actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la xarxa i
les instal·lacions de l´ abonar; en aplicació dels articles 6.é, 33 i 36.2 d´ aquest Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat en
els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus consums en
cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han pres
les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de manera
innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums totals de l´
aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix període i tram,
obtinguts de la informació estadística de l´ abonat, addicionant -se el major consum final el
tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d´ aplicació del cànon de l´ aigua
per a usos domèstics en cas de fuita.
Al ser una comunitat i aplicant-li la tarifa de industrial, es per això que per part nostre la
reclamació no procedeix.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1r.- Desestimar la sol·licitud presentada.
2n.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessat i a SOREA.

24.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/64:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 71 162 22700

93.095,20

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. RECOLLIDA ESCOMBRARIES I
TRANSPORT A SOLIUS JUNY 2011 (AS)

2011 71 162 22710

109.556,83

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. NETEJA I REG VIA PUBLICA, MERCAT I
PLATGES JUNY 2011 (AS)

2011 46 335 62700

6.394,18

2011 81 130 22713

11.357,21

PLANA FABREGA. ACTUALITZACIO SISTEMA DE DETECCIO D'INCENDIS AL
TMP
ASSISTENCIA COSTA BRAVA. SERVEI DE RETIRADA I IMMOBILITZACIO
VEHICLES MES DE JULIOL 2011 (PO)
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2011 81 130 22004

7.497,52

SEÑALIZACIONES VIALES CATALUÑA SA. REPINTAT HORITZONTAL VARIS
CARRERS DE PALAFRUGELL I CALELLA (PO)

2011 33 321 22601

6.228,30

SUARA SERVEIS SCCL. CONTRACTE SERVEI UNITAT ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA UEC JULIOL 2011 (ED)

2011 34 321 22001

14.895,26

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

2011 34 321 22001

8.700,28

ASSOCIACIO SERVEIS SOCIOCULTURAL IL.LUSIONS. SERVEI MONITORS
PER L'ESTIU DELS INFANTS 2011. JULIOL (ED)

2011 72 170 22700

31.562,28

GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO DEIXELLERIA, RECOLLIDA
PAPER VIDRE CARTRO FORM I LLOGUER CONTENIDOR (MA)

MULTIAPLICACIÓ

11.944,98

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

MULTIAPLICACIÓ

15.999,02

UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO ENLLUMENAT
DEPENDENCIES I PUBLIC MES DE MAIG 2011

MULTIAPLICACIÓ

29.661,69

UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO ENLLUMENAT
DEPENDENCIES I PUBLIC MES DE JUNY 2011

MULTIAPLICACIÓ

2.050,71

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO ENLLUMENAT DEPENDENCIES I
PUBLIC MES DE JULIOL 2011 (PART)

MULTIAPLICACIÓ

17.329,42

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO ENLLUMENAT DEPENDENCIES I
PUBLIC MES DE JULIOL 2011

TOTAL RELACIÓ

366.272,88

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació
2011 81 130 22710
2011 41 331 22609
2011 10 912 22608
2011 61 337 22611
2011 61 337 22611
2011 61 337 22611
2011 61 337 48905
TOTAL

Import Text lliure
XARXA LOCAL DE TRIBUTS. COMPRA DE 300 TALONARIS DE DENUNCIES
2.301,00 (PO)
ENTITAT CULTURAL MESTRE SIRES. ACTUACIO ESBART A PLAÇA NOVA I
270,00 CAN MARIO DIADA 11 DE SETEMBRE 2011 (CU)
ESCOLA MUSICA PALAFRUGELL. ACTUACIO CORAL ELS VIROLETS DIADA 11
270,00 DE SETEMBRE 2011 (SA)
BATALLE I COMPTE. MANTENIMENT WEB CAN GENIS.CAT DE JULIOL A
1.416,00 DESEMBRE 2011 (JO)
DISSENY SOFTWARE EMPOTRAT SL. SERVEI SMS AVIS'MS DE JULIOL A
1.000,00 DESEMBRE 2011 (JO)
AGORA SL. COORDINADORA PUNT OMINIA FESTA A LA NIT BARRAQUES
445,31 2011 (JO)
3.060,00 AGRUPAMENT SCOUT INDIKA. CANVENI ANUAL 2011 (JO)
8.762,31

Segon.- Donar de baixa les següents propostes de despesa:
Aplicació
22011 61 337 22611
TOTAL RELACIO

Import

Text lliure
AGORA SL REALITZACIO I GESTIO DEL CASAL SUMER E-MOTION
-1.134,48 JOVENTUT

-1.134,48 €

Tercer.- Donar trasllat a l’àrea d’intervenció.
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B) ASSUMPTES URGENTS
Prèviament la Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat, la seva inclusió en l’ordre del
dia:

B.1) ACCIÓ DIRECTA SUBCONTRACTISTES D’OBRES EXECUTADES PER COEMPCO
SA.- Desestimació.Atès que el dia 11 d’agost de 2011, registre d’entrada 12162, l’empresa Construccions i
Col.locacions J. Galvez SL, amb NIF B-17662887, formula reclamació prèvia a la via judicial
enfront l’Ajuntament de Palafrugell per reclamar la quantitat de 5.818,73 euros en concepte
de subcontractista de l’empresa COEMPCO SA, per executar les obres de rehabilitació de la
nau industrial de la Bòbila Vella (FESL 2010).
Atès el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic,
conforme els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que
assumeix, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’administració,
de conformitat estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars i amb els
termes del contracte.
3. Atès que d’acord amb l’esmentada normativa, els subcontractistes no tenen acció directa
contra els òrgans de contractació per assolir el pagament directe per aquests, de les
quantitats que els hi deuen els contractistes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar íntegrament la petició realitzada per Construccions i Col.locacions J. Galvez SL,
amb domicili al carrer Joan Alsina, 5 baixos (17003) de Girona, que l’Ajuntament de
Palafrugell es faci càrrec del deute que ha adquirit Coempco SA, per import de 5.818,73
euros en concepte de subcontractista, per executar l’obra de rehabilitació de la nau industrial
de la Bòbila Vella (FESL 2010), d’acord amb el que estableix l’article 210.4 de la Llei
30/2007 de contractes del sector públic.

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