Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE SETEMBRE
DE 2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde :
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari acctal.:
Sr. PERE SALA i CORNELL
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 29 de
setembre de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
La senyora Begonya Montalban, excusa la seva assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 22 de setembre de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
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2.- OBRES MAJORS.- Llicències.Atès: Que el regidor delegat Delegada d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta
de concessió de llicències per a les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenten i a favor de
les persones que igualment s’assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de
les mateixes i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’atorgament de les llicències referides a OBRES
MAJORS.
Vistos: Els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'Urbanisme i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
A:
Ramón Agustí Ungé
Representat per : Cristina Alsius Agustí
Obra Modificació de projecte (sense variació de pressupost)
Carrer Lladó, 34 B
Població:
Expedient nº 528/09 Annex
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €

CALELLA

A:
Casdolia, SL
DNI: B-59.868.653
Representat per :Ramón Godó Llimona
Obra Modificació de Projecte (Recull estat final de l'obra )
Carrer Illes Formigues, 1
Població:
CALELLA
Expedient nº 415/10 Annex
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €

A:
Fulmar 2011, SL
Representat per :Cristina Alsius Agustí
Obra Obres d'urbanització complementàries
Carrer Fra Bernat Boïl, 12
Expedient nº 55/11 Annex
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €

DNI:

B-65.438.723

Població:

CALELLA

A:
Fulmar 2011, SL
DNI: B-65.438.723
Representat per :Cristina Alsius Agustí
Obra construcció d'un edifici plurifamiliar de 4 habitatges, 4 trasters i 8 places
d'aparcament
Carrer Fra Bernat Boïl, 12
Població:
CALELLA
Expedient nº 55/11
Condicions - Condicionada a dipositar la quantitat de 10.000 € per garantir el
compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació
del paisatge urbà, que inclou tant l'edificació com l'espai públic, així com les obres
puntuals d'urbanització contemplades a l'expedient 55/11 annex.(Expedient 55/11)
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança Municipal del
civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix, entre altres
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coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de juny a 15 de
setembre.
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l'execució del forjat de la coberta.
- Condicionada a aportar el projecte executiu visat i signat pel tècnic i la propietat,
juntament amb un certificat conforme no modifica el projecte el projecte amb el que
s'ha aprovat la llicència.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Rafael Fernandez Sanchez
Representat per :Pere Miranda Marques
Obra Ampliació vivenda-espai auxiliar (Fora àmbit protecció Costes)
Carrer Puigsacalm, 39
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 262/11
Condicions - Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 262/11)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Antoni Maso Turon
Obra Enderroc d'una vivenda unifamiliar aïllada
Carrer Fra Bernat Boïl, 12
Població:
CALELLA
Expedient nº 315/11
Condicions - Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Comunitat de Propietaris Foranell, 14
DNI: H-17.298.951
Representat per :Magi Miracle Gubern
Obra Instal·lació de bastida (interior parcel·la)
Carrer Foranell, 14
Població:
LLAFRANC
Expedient nº 380/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
_____________________________________________________________________
A:
Com Prop Chopitea 14
DNI: H-17.992.066
Representat per :Genis Avila Casademont
Obra Rehabilitació de l'edifici d'habitatges plurifamiliar
Carrer Chopitea, 16
Població:
CALELLA
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Expedient nº 401/11
Condicions - Condicionada a dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el
compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació
del paisatge urbà, que inclou tant l'edificació com l'espai públic. (Expedient 401/11)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Philippe Ducros i/o Sylvie Ayglon
Representat per :Lluís Tort Alsina
Obra Ampliació porxo entrada i construcció cos adossat auxiliar a un habitatge
unifamiliar aïllat
Carrer Eivissa, 14
Població:
CALELLA
Expedient nº 435/11
Condicions - Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics
Municipals d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou
tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 435/11)
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Judit Tulla Puche
Obra reforma interior habitatge unifamiliar
Carrer Onze de Setembre, 1 Pis:1
Expedient nº 441/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Francisco Moreno Muñoz
Obra Legalització de Piscina
Carrer Terme, 28
Expedient nº 442/11
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
I.C.I.O. 195,89 €

Població: PALAFRUGELL

Població: PALAFRUGELL

3.- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA MILLORA DE LES
INSTAL.LACIONS RAMADERES DE L’EXPLOTACIÓ RAMADERA “CAN DURAN”,
SITUADA AL PARATGE MOLLÓ, POLÍGON 2, PARCEL.LA 104, DE LLOFRIU, AL
TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Informació pública.S’acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2011

4

Ajuntament de Palafrugell

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

5.- AVALS.- Devolució.1) VISTA la instància presentada en data 10 d’agost de 2011, amb registre d’entrada
número 12048/11, pel senyor Xavier Bagué Bofill, sol·licitant la devolució de la garantia de
10.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 102/04, concedida per acord de Junta de Govern Local
celebrada en data 19 de febrer de 2004.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 26 de setembre de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 10.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 16 de març de 2004 per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització del carrer Foradada 5, així com el
correcte tractament paisatgístic a base d’espècies autòctones.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 10 d’agost de 2011, amb registre
d’entrada número 12048/11, pel senyor Xavier Bagué Bofill, sol·licitant la devolució de la
garantia de 10.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 102/04, 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 Xavier Bagué Bofill i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
ajuntament.

2) VISTA la instància presentada en data 21 de setembre de 2011, amb registre d’entrada
número 14199/11, pel senyor Robert Camprubí i Barris, sol·licitant la devolució de la garantia
de 1.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 563/10, concedida per acord de Junta de Govern Local
celebrada en data 19 de novembre de 2010.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 23 de setembre de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 13 de desembre de 2010 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 21 de setembre de 2011, amb registre
d’entrada número 14199/11, pel senyor Robert Camprubí i Barris, sol·licitant la devolució de
la garantia de 1.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de
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la llicència d’obres amb expedient número 563/10, prèvia presentació de l’original de la carta
de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de
compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Robert Camprubí i Barris, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

6.- REQUERIMENT A L’EMPRESA ARCADI PLA SA, DEL COMPLIMENT DEL TERMINI
DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA MODERNISTA
DE CAN MÀRIO, COM A NOVA SEU DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL, FASE
V.- Aprovació.Vist que en data 27 de gener de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el text
refós del projecte de rehabilitació de la fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu del
Museu del Suro de Palafrugell, fase 5.
Atès que en data 8 d’abril de 2011 es van adjudicar les obres de rehabilitació de la fàbrica
modernista de Can Mario com a nova seu del Museu del Suro de Palafrugell, fase 5 a
l’empresa Arcadi Pla S.A.
Atès que Arcadi Pla S.A, representada pel Sr. Albert Abad i Berenguer, en la documentació
tècnica presentada en la licitació de les obres, en l’annex núm. 3, model de declaració
responsable, va declarar sota la seva responsabilitat el que a continuació es transcriu:
a) “M’obligo a complir el termini d’execució del contracte a 6 mesos, al ser aquest un
termini improrrogable.
b) En el cas improbable que no es compleixi amb el termini total d’entrega i execució de
les bores sense prejudici de la imposició de les penalitats econòmiques
corresponents, assumiré el rescabalament econòmic a favor de l’Ajuntament de
Palafrugell, com si a conseqüència del retard, se li revoca a aquest i se li exigeix el
reintegrament de la subvenció econòmica percebuda, que finança l’obra (fons
FEDER, aportació de la Diputació de Girona, i aportació de l’INCASÒL (1% cultural).
c) L’import que indemnitzaré a l’Ajuntament de Palafrugell serà l’import íntegre de la
subvenció que es revoqui.”
Atès que en data 24 de maig de 2011 es va signar l’acta de replanteig i inici de les obres.
Atès que el termini d’execució d’aquestes obres és de 6 mesos.
Atès l’informe de la direcció facultativa de l’obra de data 21 de setembre de 2011, en el qual
exposa que el ritme actual d’execució de l’obra posa en qüestió el compliment del termini
previst i de les conseqüències econòmiques que es poden derivar per l’empresa
constructora, així com les legals aplicables segons la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a l’empresa Arcadi Pla S.A. que destini tots els mitjans necessaris, pel
que fa a personal, hores de dedicació, mitjans de suport i coordinació entre industrials
perquè acabi les obres de rehabilitació de la fàbrica modernista de Can Mario com a nova
seu del Museu del Suro de Palafrugell, fase 5 dins el termini previst de finalització de les
obres i que finalitza el 20 de novembre de 2011.
Segon.- Requerir a la direcció facultativa de l’obra que en termini de quinze dies a partir de
la data d’aprovació d’aquest requeriment informi als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de la
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situació en què es troba l’obra i de si s’ha pogut reconduir la situació d’incompliment dels
terminis.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Arcadi Pla S.A, a la direcció facultativa de l’obra i
a l’INCASÒL, atès que una part de la direcció facultativa de l’obra ha estat contactada per
part seva.

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PROGRAMA DE VALORITZACIÓ
I
DINAMITZACIÓ DELS RECURSOS DEL LITORAL DE PALAFRUGELL I EL SEU
ENTORN – PROJECTE IMPULS.- Adjudicació.Atès que aquest Ajuntament vol contractar el servei per a la realització d’un estudi per a la
valorització i dinamització dels recursos litorals de Palafrugell i el seu entorn, en relació a la
subvenció rebuda per les accions integrades per a l’ocupació del projecte IMPULS.
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses Gallet i Niubó consultors associats, a
Despatx Capellà Ballbé SL i a Terregada.net SCCL.
Atès que s’han presentat els següents pressupostos:
Gallet i Niubó
Despatx Capellà Ballbé SL
Terregada.net SCCL

15.000 € IVA inclòs
14.500 € IVA inclòs
15.500 € IVA inclòs

Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de l’IPEP el Sr. Narcís Ferrer.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2, de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, De 31 d’octubre), que regulen el
contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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, a 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. El cost d’aquest estudi s’imputarà a la
partida 32.430.22600 "Despeses estudi recursos litoral".
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.

8.- CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
DE LES OBRES PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I
SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DE SUPORTS DE LA SALA POLIVALENT DE LA
BÒBILA VELLA DE PALAFRUGELL (Exp. 23/11).- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de les obres per a la legalització de la protecció contra incendis i subministrament
elèctric de suports de la sala polivalent de la Bòbila Vella de Palafrugell incloses a la
Memòria Valorada (Exp. 23/11), aprovada per la Junta de Govern Local de data 15 de
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setembre de 2011 amb un pressupost de licitació de cent mil amb quatre-cents vint-i-cinc
euros amb trenta-quatre cèntims (100.425,34) IVA inclòs, a la baixa, amb un termini
d’execució de 2 mesos.
Vist el plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques que regula aquest contracte.
Atès el que disposen els articles 153.1 i 162 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el procediment
negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
-

CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL ……………...… 90.000,00 € IVA inclòs
SERVEI D’INSTAL.TÈCNIQUES EMPORDÀ S.L ……. 76.700,00 € IVA inclòs

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa SERVEI D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
EMPORDÀ, SL domicili al carrer Trefí, 16-18 de PALAFRUGELL (17200), mitjançant
procediment negociat sense publicitat, les obres per a la legalització de la protecció contra
incendis i subministrament elèctric de suports de la sala polivalent de la Bòbila Vella de
Palafrugell, pel preu de 76.700,00 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida “equipaments
edifici bòbila” 41.331.62700 del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici
2011. Amb un termini d’execució de 2 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig.
Segon.- L’adjudicatari haurà de dipositar a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, de 3.250,00 euros, en el termini de
15 dies hàbils a comptar de la notificació d’aquest acord, així com portar certificat positiu
d’obligacions tributàries i obligacions de la seguretat social.
Tercer.- 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.

9.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER LA TASCA D’ASSESSORAMENT A
L’OFICINA TÈCNICA DEL PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per la tasca d’assessorament
a l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social de Palafrugell.
Vist que aquest ajuntament té la intenció de realitzar la diagnosis del Pla Local d’Inclusió
Social de Palafrugell.
Atès que per realitzar aquesta tasca s’ha convocat una plaça de sociòleg/òloga o de
psicòleg/òloga.
Atès que, una vegada s’hagi seleccionat a la persona que ocuparà aquest lloc de treball
durant 3 mesos, aquesta necessitarà assessorament tècnic.
Vista la necessitat de contractar els serveis d’una empresa especialitzada en estudis socials
i desenvolupament local, per tal que pugui fer aquesta tasca d’assessorament a l’oficina
tècnica del Pla Local d’Inclusió Social.
Atès que l’empresa ASSOCIACIÓ EMPÍRIC, C/Roger de Flor, 284 7è 1a 08025 –
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BARCELONA, CIF: G65491136, ha presentat una proposta de treball i un pressupost que
s’ajusta a les condicions estipulades per l’Ajuntament.
Atès la despesa derivada de la realització de la diagnosis del Pla Local per a la inclusió
Social de Palafrugell, està finançada el 100% per la Generalitat de Catalunya, a través del
Contracte Programa 2011 (fitxa núm.8): “Programa de desenvolupament de Plans Locals per
a la inclusió social”.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el
contracte menor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per la tasca d’assessorament a
l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social de Palafrugell
Segon.- Adjudicar aquests serveis a ASSOCIACIÓ EMPÍRIC, (G65491136), amb domicili al
carrer C/Roger de Flor, 284 7è 1a 08025 – BARCELONA, pel preu de quatre mil cinc-cents
vuitanta-vuit euros (4.588,00 €), IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- 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.

10.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA FORMACIÓ “COMUNICACIÓ I
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS”, AL PERSONAL DE
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis per formació “Comunicació i
Resolució de conflictes als Serveis Socials Bàsics” adreçada a tot el personal de l’Àrea de
Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell.
Vista la necessitat que aquesta formació sigui a càrrec d’una empresa especialitzada en
mediació i resolució de conflictes.
Atès que l’empresa MEDIACIÓN Y CONVIVÈNCIA SL, ha presentat una proposta de treball i
un pressupost que s’ajusta a les condicions estipulades per l’Ajuntament.
Atès la despesa derivada de la realització d’aquesta formació, està finançada per la
Generalitat de Catalunya, a través del Contracte Programa 2011 (fitxa núm.22) : “actuacions
formatives per a professionals dels serveis socials”.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el
contracte menor.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis per formació “Comunicació i
Resolució de conflictes als Serveis Socials Bàsics” adreçada al personal de l’Àrea de
Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell.
Segon.- Adjudicar aquests serveis a MEDIACIÓN Y CONVIVÈNCIA, S.L. (B64386360), amb
domicili al carrer Joan Ramon Benapres, 11 baixos 1ª – 08870 SITGES, pel preu de dos mil
cinc-cents euros (2.500,00 €), IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- 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.

11.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE
QUALITAT DE L’ESPAI PÚBLIC, EN EL MUNICIPI DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.Atès que és necessari adjudicar els serveis per dur a terme un estudi de qualitat de l’espai
públic, en el municipi de Palafrugell, mitjançant contracte menor.
Atès que aquest perfil exigit el compleix l’empresa FUNDACIÓ ECA BUREAU VERITAS.
Atès que l’objectiu programàtic de l’equip de govern és el control i seguiment dels serveis
municipals.
Atès el que disposa l’article 122 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, que
regula els contractes menors.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis per dur a terme un estudi de qualitat de
l’espai públic a la FUNDACIÓ ECA BUREAU VERITAS, ubicada a l’Avinguda Can Fatjó dels
Aurons, 9 Parc Empresarial A-7 Edif.Palausibaris (08174) de Sant Cugat del Vallés, amb
NIF: G-84 131 622, pel preu de 4.130.- € IVA inclòs, tal com es detalla en l’oferta, amb
càrrec a la partida 21.151.64000 del pressupost municipal.
Segon.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

12.- FIANCES.- Devolució.Es dóna compte de l'expedient de contractació de serveis, pel procediment negociat sense
publicitat, del servei de coordinació i execució de les tasques de neteja forestal a les
parcel·les, camins i rieres afectats pel temporal de neu de 2010, del terme municipal de
Palafrugell, adjudicat definitivament per acord del Ple de 11-06-2010 a FITOR FORESTAL,
S.L., amb domicili al carrer Fitor, s/n, de FONTETA (17100).
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Tècnica de
Medi Ambient, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap reclamació de
particulars.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.378,00.- euros, a l'esmentada empresa, prèvia la
presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a FITOR FORESTAL, S.L. i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

13.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER LLUIS MARQUÈS CARBÓ, 2, DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 22 de setembre de 2011, la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Lluís Marques Carbó, 2 de Llafranc, en què fa constar que disposa d’una tanca vegetal en
tot el perímetre de la finca, que sobresurt a la via pública, impedint el trànsit dels vianants.
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 LLUIS MARQUES CANOS, amb domicili al carrer Francesc de
Blanes, 3 (17211) de Llafranc, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la tanca vegetal de la finca situada al carrer Lluís
Marques Carbó, 2 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.

14.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.1) Vista la instància núm. 14132 de data 20 de setembre d’enguany, presentada per la
senyora M. GRÀCIA TORRENT BORRELL sol·licitant autorització per una durada d’un any
per ocupar la via pública amb la instal·lació d’expositors verticals davant del seu establiment
anomenat ARTIF-FLORA situat al carrer de les Poues, 1 de Llofriu, ocupant una superfície
total de 3 ml.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’expositors verticals
durant l’any 2011, a favor de :
CONTRIBUENT: M. GRÀCIA TORRENT BORRELL
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: GENÍS I SAGRERA, 22 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: DE LES POUES, 1 – 17124 LLOFRIU
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
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Segon.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE
Taxa OVP

TEMP.
Anual

TIPUS
Expositors verticals

SUPERF. TARIFA
3 ml.
25,30 €

TOTAL
75,90 €

Haurà de fer efectives la quantitat de 75,90 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels
terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària,
que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Els expositors s’hauran de col·locar el més a prop possible de la façana de l’establiment
per tal de deixar accés a la lliure circulació dels vianants per la vorera.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
10. 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 26 de setembre de 2011, emès per
l’Àrea de Serveis d’aquest Ajuntament, després de realitzar un reconeixement a l’exterior de
l’establiment anomenat CAFETERIA VEN Y VEN, situat a la plaça del Sol, 2 de Palafrugell,
on s’informa que l’esmentat establiment està ocupant la via pública amb la instal·lació d’una
màquina expenedora de gominoles i d’una màquina infantil sense la corresponent llicència
municipal.
Atès que els fets que l’Àrea de Serveis ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
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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 a l’any 2011, a nom de:
CONTRIBUENT:
DNI/NIF.:
REPRESENTANT:
DOMICILI FISCAL:
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ:
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
CONCEPTE

TEMP.

Taxa OVP

Anual

CAFETERIA VEN Y VEN S.C.
J-17877051
UGARTE GINER ASSESSORAMENTS S.L.
SANT SEBASTIÀ, 61 – 17200 PALAFRUGELL
PLAÇA DEL SOL, 2 – 17200 PALAFRUGELL

TIPUS
Màquina expenedora
Màquina infantil

UNITAT
1 ut.
1 ut.

TARIFA
173,70 €
171,20 €

REC. (*) TOTAL
10 %
191,07 €
10 %
188,32 €

* 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 379,39 € 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.
3.

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.
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4.

5.
6.
7.

8.
9.

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.
Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals i a l’Àrea
d’intervenció.

15.- PLATGES: REVISIÓ CÀNON PROVISIONAL SERVEIS DE TEMPORADA DEL
TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL – ESTIU 2011.- Aprovació.Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 04 d’agost de 2011 va
sol·licitar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la revisió de la liquidació
deixant sense efecte la liquidació de les 66 boies internes de la badia de Llafranc, ja que
aquestes, es troben situades en zona competencial de Ports i Transports de la Generalitat i,
és a aquest organisme a qui l’Ajuntament liquida aquestes boies.
Atès que posteriorment, arran d’una nova revisió efectuada per l’Àrea de Serveis Municipals,
s’ha detectat un error d’amidament, ja que es liquiden 37 boies a la platja de Calella,
Malaespina, les quals no tenen cap concessió i per tant no existeixen.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Demanar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que revisi la
liquidació provisional del Cànon dels Serveis de temporada eliminant també les 37 boies de
Calella-Malaespina, atès que mai s’ha instal·lat un camp de boies en aquesta cala.
Segon.- Informar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que d’acord amb
el Pla d’Usos (període 2011) aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya amb núm. de resolució USO2011-00017-G emesa el 15 d’abril de
2011, els camps d’ancoratge o boies a la platja de Calella són els següents:
CANADELL
PORT BO
CALAU
SANT ROC

200 unitats
38 unitats
104 unitats
69 unitats

Tercer.- Remetre al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino situat a l’Avinguda
Jaume I, 41-3, 17001 de Girona, una còpia dels plànols dels camps de boies de Calella el
qual forma part del Projecte de Serveis de temporada 2011 redactat per l’Ajuntament de
Palafrugell i aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, com a prova documental de la inexistència d’aquestes 37 boies.

16.- CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE
LES INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.- Modificació.-
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S’acorda retirar aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

17.- MERCATS MUNICIPALS.- Canvi de nom.VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 19.406 de data 13 de setembre de 2011
presentada pel senyor Miguel Martínez Gimenez, com a titular de la parada núm 1.107 del
mercat setmanal, dedicat a la venda de roba i confecció, amb una superfície de 6 ml i en la
que sol·licita canvi de nom a favor del seu fill, el senyor Antonio Martínez Reyes.
VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 13.845 de data 19 de setembre de 2011
presentada pel senyor Antonio Martínez Reyes, en la qual sol·licita li sigui concedida la
titularitat de l’esmentada parada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar el canvi de titular del lloc de venda núm.
1.107 del mercat setmanal, a favor del senyor Antonio Martínez Reyes.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

18.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN PER UNA EDUCADORA PER LA LLAR
D’INFANTS TOMANYÍ – CURS 2011 – 2012.- Aprovació.Atès que el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres, i de conformitat amb l’article 11, en el qual es parla del
nombre i qualificació dels professionals per a l’atenció dels infants a les escoles bressol.
Atès que en iniciar el curs escolar, s’ha detectat que per al bon funcionament del servei cal
contractar una educadora per a la llar d’infants Tomanyí, i amb una jornada de treball de
22,5h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Contractar la gestió del servei d’una educadora per a la llar d’infants Tomanyí des del 3
d’octubre al 31 de desembre de 2011, pel preu de 4.490,64 euros, amb l’empresa Il·lusions i
serveis, el pressupost de la qual ha estat validat per l’Àrea d’Intervenció i que anirà a càrrec
de la partida 34.422.22604 de Despeses contracte extern Tomanyí.

19.- PLA ANUAL DE CENTRE DE LES DUES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS: ELS
BELLUGUETS I TOMANYÍ.- Aprovació.Atès l’inici del curs escolar 2011-2012, de l’Escola Bressol Belluguets i de la Llar d’Infants
Tomanyí.
Atesa la normativa que estableix el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat
de Catalunya per tal de regular el funcionament de les escoles bressol públiques.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Aprovar el Pla Anual del Centre de la Llar d’infants municipal Tomanyí i el Pla Anual del
Centre de l’Escola Bressol Els Belluguets on es regulen els objectius globals del curs,
horaris i calendaris de treball, activitats complementàries i de formació i relació amb els
serveis de suport per al curs 2011-2012 i la normativa interna de funcionament.

20.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
EMPORHOTEL SAI, PER A L’ADQUISICIÓ D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DELS/DE
LES JOVES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA SUMA’T.- Aprovació.Vista la resolució d’atorgament, amb data 13 de desembre de 2010, per part del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya del programa SUMA’T a Palafrugell,
per a la formació i inserció laboral de 51 joves sense estudis, entre 18 i 24 anys, en situació
de desocupació i inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació.
Vist el RDL14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de política
d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat,
publicat al BOE de 20 de setembre de 2011.
Atès que els mòduls formatius professionals del programa “SUMA’T de l’ajuntament de
Palafrugell són: ajudant/s de cuina, cambrer/a de sala i de pisos, adjudant/a de manteniment
d’instal·lacions d’edificis.
Atès que ha finalitzat el 100% de la formació en competències claus (100 hores) i el 75% de
formació en competències professionalitzadores (288 hores) i els joves estan en
predisposició de ser contractats mitjançant contractes de formació d’acord amb l’Ordre
TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre i
les instruccions facilitades pel departament de Programes Innovadors del SOC.
Atès que l’empresa EMPORHOTEL AIE de Palamós, amb CIF V55039093, representada pel
Sr. Jordi Calsina i Solé, amb data 29 d’agost de 2011 va manifestar el seu interès en
contractar mitjançant contracte de formació a 2 joves com a ajudants de cuina i 2 joves com
a ajudants/es de cambrers/es polivalents, essent el Centre de Dia i Residència Geriàtrica de
Palafrugell el centre de treball dels quatre joves.
Atès que segons l’informe emès per la coordinadora del programa els llocs de treball
representen una pràctica professional que s’ajusta al programa formatiu desenvolupat pels
participants del mòdul d’ajudant/a de cuina i cambrer/a de sala i de pisos.
Atès que dels joves que s’estan formant com a ajudants de cuina i que van ser derivats a
l’empresa (un total de 7 joves), l’empresa en preseleccionà 4 per a entrevistar i que
finalment els joves seleccionats han estat: Zakaria Bakhat, de Palafrugell i Laura Larrosa
Tahar, de Palamós.
Atès que dels joves que s’estan formant com a cambrers/es i que van ser derivats a
l’empresa (un total de 5 joves), l’empresa en preseleccionà 4 per a entrevistar (procés de
selecció pendent de finalitzar).
Atès la necessitat de formalitzar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Palafrugell
i EMPORHOTEL AIE.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Palafrugell i
EMPORHOTEL AIE per a l’adquisició d’experiència professional dels/ de les joves
participants en el programa SUMA’T.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

21.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
SERRALLERIA I FORJA RAMON SL, PER A L’ADQUISICIÓ D’EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL DELS/DE LES JOVES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA SUMA’T.Aprovació.Vista la resolució d’atorgament, amb data 13 de desembre de 2010, per part del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya del programa SUMA’T a Palafrugell,
per a la formació i inserció laboral de 51 joves sense estudis, entre 18 i 24 anys, en situació
de desocupació i inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació.
Vist el RDL14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de política
d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat,
publicat al BOE de 20 de setembre de 2011.
Atès que els mòduls formatius professionals del programa “SUMA’T de l’ajuntament de
Palafrugell són: ajudant/s de cuina, cambrer/a de sala i de pisos, adjudant/a de manteniment
d’instal·lacions d’edificis.
Atès que ha finalitzat el 100% de la formació en competències claus (100 hores) i el 75% de
formació en competències professionalitzadores (288 hores) i els joves estan en
predisposició de ser contractats mitjançant contractes de formació d’acord amb l’Ordre
TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre i
les instruccions facilitades pel departament de Programes Innovadors del SOC.
Atès que l’empresa SERRALLERIA I FORJA RAMON SL de Palafrugell, amb CIF
B17607060, representada pel Sr. Xavier Rodríguez i Gonzàlez, amb data 22 de setembre de
2011 va manifestar el seu interès en contractar un jove com a aprenent d’auxiliar de
manteniment i formalitzar un contracte de formació.
Atès que segons l’informe emès per la coordinadora del programa el lloc de treball
representa una pràctica professional que s’ajusta al programa formatiu desenvolupat pels
participants del mòdul d’ajudant/a de manteniments d’instal·lacions d’edificis.
Atès que dels dos joves derivats a l’empresa, SERRALLERIA I FORJA RAMON SL de
Palafrugell ha seleccionat al jove Nezar Al Hamdoui, de Palafrugell.
Atès la necessitat de formalitzar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Palafrugell
i SERRALLERIA I FORJA RAMON SL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre ajuntament de Palafrugell i
SERRALLERIA I FORJA RAMON SL per a l’adquisició d’experiència professional dels/ de
les joves participants en el programa SUMA’T.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.
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22.- ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I L’ÀREA DE SERVEIS
DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PER A L’ADQUISICIÓ D’EXPERIÈNCIA
DELS/DE LES JOVES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA SUMA’T.- Aprovació.Atès el que disposa l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre
TRE/522/2010, de 12 de novembre, defineix el Programa d’Experiència Professional per a
l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t) com a un programa innovador que
combina accions d’orientació, formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses,
amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades,
majors de 18 anys i menors de 25 anys, i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell desenvolupa polítiques actives d’ocupació,
desenvolupament local i de promoció econòmica que tenen per objecte fomentar l’activitat
econòmica i l’ocupació de qualitat.
Atès que el 23 de novembre de 2010, l’ajuntament de Palafrugell ha presentat al Servei
d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada
per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre, una sol·licitud de subvenció per al Programa
SUMA’T.
Atès que en data 13 de desembre de 2010, el director del Servei d’Ocupació de Catalunya
ha dictat Resolució d’atorgament per la qual se subvenciona, d’acord amb l’Ordre
TRE/500/2010, de 25 d’ octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre,
les actuacions del Programa SUMA’T presentades per l’ajuntament de Palafrugell.
Atès que l’àrea de Serveis Municipals de l’ajuntament de Palafrugell mostra la seva voluntat
de participar en el Programa SUMA’T, mitjançant la contractació dels/de les joves
participants.
Atès que l’àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Palafrugell és representada pel
regidor Sr. Xavier Rangel i Martínez.
Atès que l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell és representada pel regidor Sr.
Xavier Rocas i Gutiérrez.
Ateses les directrius de la coordinació del programa SUMA’T, l’Àrea de Nous Jaciments
d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, que assenyalen la necessitat de formalitzar
un acord de col·laboració entre l’àrea de Serveis Municipals (que oferirà la pràctica
professional) i l’àrea d’Educació (que coordina el programa SUMA’T a Palafrugell) de
l’ajuntament de Palafrugell,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Acordar l’objecte del present acord de col·laboració entre l’àrea de Serveis
Municipals i l’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell, que consisteix en establir les
condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa
SUMA’T.
Segon.- Acordar els compromisos de l’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell:


Atendrà a 51 persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 25 que no
hagin finalitzat l’educació secundària obligatòria, d’acord amb la resolució
d’atorgament de data 13 de desembre de 2010.
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Desenvolupa, mitjançant un/a tutor/a, les actuacions d’orientació professional i
d’acompanyament de la inserció previstes en el Programa SUMA’T en col·laboració
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.



El/La tutor/a de l’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell dissenyarà un pla
individualitzat per a cada persona jove participant que definirà l’itinerari formatiu en
competències clau i formació professionalitzadora, així com l’experiència professional
a adquirir en empreses.



Les persones joves participants rebran, per part de l’àrea d’Educació de l’ajuntament
de Palafrugell, un total de 388 hores de formació teòrica, 100 hores corresponents a
l’adquisició de competències clau i, com a mínim, 288 hores de formació
professionalitzadora adequada a les característiques del lloc de treball a
desenvolupar, a més de la formació per a l’obtenció del Graduat en ESO que
impartirà l’Institut Obert de Catalunya (IOC). El Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) expedirà un certificat de la formació professionalitzadora realitzada.



L’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell té la consideració d’entitat
col·laboradora del SOC pel que fa a la selecció de les empreses que duran a terme
la contractació de la persones joves participants del Programa SUMA’T que dugui a
terme i, a tal efecte, subscriure convenis amb les empreses seleccionades

Tercer.- Acordar els compromisos de l’àrea de Serveis Municipals de l’ajuntament de
Palafrugell:


L’ajuntament de Palafrugell declara que compleix amb els requisits que estableix
l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12
de novembre, per participar en el Programa SUMA’T i que també compleix amb els
requisits que estableix la normativa vigent relativa als contractes per a la formació.



L’àrea de Serveis Municipals de l’ajuntament de Palafrugell preveu contractar 1 jove
participants del Programa SUMA’T, mitjançant la modalitat de contracte per a la
formació.



L’àrea de Serveis Municipals de l’ajuntament de Palafrugell es compromet a designar
un/a tutor/a que s’encarregui d’acollir, assistir, informar, orientar i supervisar el
correcte desenvolupament de l’experiència professional i comunicarà a l’ajuntament
de Palafrugell les dades i la qualificació professional de la persona designada.

Quart.- L’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell serà la única interlocutora amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya, als efectes d’implementació, seguiment i control
d’actuacions del Programa SUMA’T, sens perjudici del què preveu l’article 23 de l’Ordre
TRE/500/2010, de 25 d’octubre. Un cop subscrits els convenis i/o acords de col·laboració
amb les empreses seleccionades, l’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell
comunicarà al Servei d’Ocupació de Catalunya la relació d’empreses que han manifestat la
seva voluntat de participar en la contractació de les persones joves participants del
Programa SUMA’T, mitjançant el model normalitzat.
Cinquè.- L’experiència professional en empreses/entitats de les persones joves participants
en el Programa SUMA’T s’instrumentarà mitjançant la formalització d’un contracte per a la
formació. En el moment de la formalització i signatura del contracte per part de
l’empresa/entitat, les persones joves participants hauran de complir amb tots els requisits
legals per poder formalitzar un contracte per a la formació.
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La durada del contracte serà, com a mínim, de sis mesos i la jornada laboral serà a temps
complet. El 70% de la jornada laboral correspondrà a treball efectiu i el temps restant
correspondrà a la formació teòrica relacionada amb el lloc de treball.
D’acord amb la normativa vigent reguladora del contracte per a la formació en el marc dels
programes públics de treball-formació desenvolupats per les Comunitats Autònomes, la
formació teòrica, que es durà a terme fora del lloc de treball, podrà impartir-se prèviament al
contracte de treball i computarà als efectes de formació realitzada i de jornada de treball la
qual cosa s’haurà de fer constar expressament en el contracte.
L’ajuntament de Palafrugell retribuirà a la persona jove contractada segons el conveni
col·lectiu o disposició salarial d’aplicació i en funció de la jornada laboral.
De cadascun dels contractes subscrits per l’ajuntament de Palafrugell, el Servei d’Ocupació
de Catalunya li subvencionarà amb una quantia equivalent al 70% del salari mínim
interprofessional pels mesos de durada del contracte, amb un màxim de sis mesos.
L’àrea de Serveis Municipals de l’ajuntament de Palafrugell, un cop finalitzat el període de
sis mesos, emetrà un certificat en el qual es faci constar el nivell de formació pràctica
adquirida i l’haurà de lliurar a la persona jove contractada i a l’entitat local beneficiària del
Programa SUMA’T que la tutela.
Sisè.- L’àrea de Serveis Municipals i l’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell
mantindran un contacte periòdic per tal de garantir que el lloc de treball s’adequa al pla
formatiu previst pel/per la tutor/a de l’entitat local per a cadascuna de les persones joves
contractades.
L’àrea de Serveis Municipals i l’àrea d’Educació de l’ajuntament de Palafrugell garantiran
que el treball efectiu que presti el/la jove participant contractat està relacionat amb les
tasques pròpies del nivell ocupacional, ocupació o lloc de treball objecte del contracte i amb
la formació teòrica rebuda.
Setè.- Seran causes de resolució d’aquest acord de col·laboració el mutu acord entre les
parts o l’incompliment per alguna d’elles dels acords presos.
Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment d’aquest acord de
col·laboració seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència
de l’ordre jurisdiccional.
Vuitè.- El present acord de col·laboració produirà efectes a partir de l’endemà de la seva
signatura fins 31 de març de 2012.

23.- PREVISIÓ D’HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L’ÀREA DE
CULTURA PER A LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA (11 DE SETEMBRE DE 2011) I
PEL 17è FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA (DEL 7 AL 17 D’OCTUBRE DE 2011).Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura va organitzar l’acte institucional de la Diada Nacional de
Catalunya el dia 11 de setembre de 2011 a la plaça de Can Mario.
Atès que l’Àrea de Cultura organitza el 17è Festival de Jazz Costa Brava, del 7 al 12
d’octubre de 2011, a diferents espais (Teatre Municipal de Palafrugell, Centre Fraternal i
Plaça Nova).
Ateses les necessitats de personal derivades de la celebració d’aquests esdeveniments.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de
l’Àrea de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte de la Diada Nacional
de Catalunya (11 de setembre de 2011):
Treballador
Tècnic 1
TOTAL

Extra festiva
4
4

Cost econòmic
84,60 €
84,60 €

Segon.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal de
l’Àrea de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte del 17è Festival de
Jazz Costa Brava.
Treballador

Tècnic 1
Administrativa
TOTAL

Extra

2
4
6

Extra
Extra
nocturna festiva
8
6
6

8

Extra
festiva
nocturna
2
2
4

Cost econòmic

242,92 €
220,82 €
463,74 €

24.- RECONEIXEMENT AL SENYOR JOSEP COSTA SOBREPERA.- Aprovació.Vista la instància presentada al registre pel senyor Josep Costa Sobrepera amb data 15 de
març de 2011 i amb número d'entrada 4013, per la qual demanava la substitució del llistat
d’obres pictòriques donades a l'Ajuntament de Palafrugell (RE: 991 DE 21/01/2011), la qual
es va resoldre mitjançant l’acord de Junta de Govern de 18 de març de 2011.
Atès que l’annex a la instància esmentada demanava també un reconeixement a la seva
trajectòria artística i a la deferència de fer donació de part de la seva obra a l’Ajuntament de
Palafrugell, mitjançant una placa de carrer i que, en el seu moment, aquesta qüestió no es
va incloure en l’acord de Junta.
Atès que el senyor Josep Costa Sobrepera amb data 6 de setembre de 2011 es reuneix amb
el regidor de Cultura i el cap de l’Àrea de Cultura per tal de fer evident aquesta
circumstància.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Incloure el nom del senyor Josep Costa Sobrepera a la llista de propostes del
nomenclàtor de la població, gestionada per la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais
públics de Palafrugell, per tal que, un cop traspassat, se li pugui fer adequat reconeixement
a la seva trajectòria artística i a la deferència d’haver fet donació de part de la seva obra al
municipi.
Segon.- Informar d’aquest acord al senyor Josep Costa Sobrepera i a la Comissió del
Nomenclàtor de carrers i espais públics de Palafrugell.

25.- EXPEDIENT D’OFERIMENT DE CESSIÓ DE 21,80 M2 DE TERRENYS DESTINATS A
VIALITAT, AL CARRER DE PERE GUILLÓ, 9 DE PALAFRUGELL, QUE PRESENTA LA
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SENYORA MARIA ALBA JOFRA CLIMENT, REPRESENTADA PEL SENYOR JOAN E.
CANTIN PORTIS.- Acceptació.VIST que en data 25 de maig de 2011, amb registre d’entrada núm. 8088, la senyora Maria
Alba Jofra Climent, representada pel senyor Juan E. Cantín Portís, va presentar un primer
oferiment de cessió 19,91 m2 de terrenys, destinats a vialitat, al carrer de Pere Guilló núm.
9, de Palafrugell, atenent la petició feta per l’Ajuntament a l’escrit de 6 d’abril de 2011.
ATÈS que, una vegada examinada la documentació gràfica aportada per la propietat, es va
poder comprovar que la nova alineació definida pel carrer de Pere Guilló no s’ajustava a les
determinacions del POUM, pel que es va fer un nou requeriment a la propietat, en data 27
de maig de 2001, perquè ajustés l’oferiment de cessió a l’alineació prevista al POUM per a
aquest carrer, a més de sol·licitar altres modificacions a la documentació aportada per a la
tramitació de la llicència de parcel·lació presentada.
ATÈS que en data 23 de setembre de 2011, amb registre d’entrada núm. 14.307, el senyor
Juan E. Cantín Portís, en representació de la senyora Maria Alba Jofra Climent va presentar
nova documentació corregida atenent el requeriment municipal, i uns nous plànols per a
incorporar a l’expedient d’oferiment, on s’havia corregit l’alineació del carrer de Pere Guilló,
pel que els terrenys que s’ofereixen en cessió passen de 19,91 m2 a 21,80 m2.
ATÈS l’informe conjunt emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Joaquim Garcia Balda, i
per l’Arquitecte Tècnic Municipal, el senyor Lluís Hugas Marcó, en data 28 de setembre de
2011, on manifesten que la nova documentació gràfica aportada per a la cessió de terrenys
és correcta, ajustant-se aquest oferiment de cessió a les delimitacions d’alineació de vial
marcades pel POUM de Palafrugell per al carrer de Pere Guilló, 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 21,80 m2 de terrenys destinats a vialitat, al
carrer de Pere Guilló núm. 9, de Palafrugell, presentat pel senyor Juan E. Cantín Portís, en
representació de la senyora Maria Alba Jofra Climent. Aquests terrenys es segreguen de la
major finca inscrita al Registre de la Propietat de Palafrugell amb el número 2.328-bis, del
volum 2.841, llibre 485 de Palafrugell, foli 96, amb núm. IDUFIR 17014000182048, i amb
referència cadastral núm. 3611150EG1431S.
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 a la propietat cedent, al seu representant 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. 2.328-bis.

26.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LES SENYORES INMACULADA LAGO
TORRES I EMILIA LAGO TORRES CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL PRES EN SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2011.- Estimació
parcial.VIST el recurs de reposició interposat per les senyores Inmaculada Lago Torres i Emilia
Lago Torres, amb data d’entrada 29 d’agost de 2011 i número de registre 12.747, contra
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l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2011, pel
qual es va acordar textualment:
“ Primer.- Ratificar el contingut de l’acord de la Junta de Govern Local pres en sessió
celebrada els dia 11 de febrer de 2011, punt 14.
Segon.- Concedir a la senyora Immaculada Lago Torres i a la senyora Emilia Lago Torres un
nou termini improrrogable de dos mesos perquè portin a terme l’enderroc de les obres que
actualment resten pendents d’execució, al Paratge L’Aixart, parcel·la 174 del polígon 2 del
cadastre de rústega, terme municipal de Palafrugell, consistents en la instal·lació d’una
tanca perimetral, la construcció d’un cobert de fusta, l’emmagatzematge de material d’obra i
la instal·lació de càmeres de seguretat, les quals no s’ajusten a la normativa urbanística
vigent.
Tercer.- Advertir a la senyora Immaculada Lago Torres i a la senyora Emilia Lago Torres
que un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagin portat a terme les esmentades
obres d’enderroc, aquestes obres seran executades per l’Ajuntament de Palafrugell de
manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, tot això
sens perjudici de la imposició prèvia de les multes coercitives corresponents, de manera
reiterada per nous terminis, fins aconseguir l’acompliment de l’ordre de reposició. ...”
ATÈS que les recurrents en el seu escrit demanen, en síntesi, una pròrroga de quatre
mesos per poder recollir la collita i els fruits i, així mateix, per poder netejar la finca i retirar
tot el que s’ha construït, deixant-la en perfecte estat, neta i oberta.
ATÈS que l’ordre d’enderroc corresponent a les obres efectuades per les senyores
Inmaculada Lago Torres i Emilia Lago Torres, a la parcel·la 174 del polígon 2 del cadastre
de rústega, terme municipal de Palafrugell, fou presa per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2011, i fou notificada a les interessades en data 1
i 21 de març de 2011, respectivament.
ATÈS que les senyores Inmaculada Lago Torres i Emilia Lago Torres han disposat de temps
més que suficient per poder efectuar les obres d’enderroc requerides, havent transcorregut
amb escreix els diferents terminis concedits, sense que fins el dia d’avui les hagin efectuat,
però no obstant això, atès que les mateixes han expressat ara per escrit la seva voluntat
d’efectuar-les.
ATÈS el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
ATÈS l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de Govern per Junta
de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb efectes 1 de gener de
2004.
ATÈS el que disposa l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar, en part, el recurs de reposició interposat per les senyores INMACULADA
LAGO TORRES i EMILIA LAGO TORRES, amb data d’entrada 29 d’agost de 2011 i número
de registre d’entrada 12.747, només en el sentit de concedir a les senyores INMACULADA
LAGO TORRES i EMILIA LAGO TORRES una ampliació de quatre mesos, de manera
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improrrogable, per portar a terme les obres d’enderroc a la parcel·la 174 del polígon 2 del
cadastre de rústega, al Paratge L’Aixart, terme municipal de Palafrugell, comptats a partir del
dia següent a la notificació d’aquest acord.
Segon.- Advertir a les senyores INMACULADA LAGO TORRES i EMILIA LAGO TORRES
que un cop transcorregut aquest termini sense que, de nou, hagin efectuat les esmentades
obres d’enderroc, aquestes seran efectuades sense més dilació subsidiàriament per
l’Ajuntament de Palafrugell a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal,
podent prèviament imposar-les multa coercitiva en el termes establerts a la norma, de
manera reiterada per nous terminis, fins aconseguir el compliment de l’ordre d’execució.

27.- SOREA SA – LIQUIDACIÓ DE TAXES PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE A DOMICILI, CORRESPONENT AL PERÍODE 1.2.2011 AL 30.4.2011.Aprovació.Vista la liquidació corresponent al període 1/02/11 al 30/04/11 presentada per SOREA SA
en concepte de taxes pel subministrament d’aigua potable a domicili en relació als períodes
següents (trimestrals i mensuals) :
PERÍODE
1.- 2n, 3r i 4t trim.2008
2.- 1r,2n,3r,4t trimestre 2009
3.- 1r,2n,3r i 4t trimestre 2010
4.- 1r trimestre 2011
5.- agost-octubre 2010
6.- Gener-febrer-març 2011
TOTAL

INGRESSOS
-123,81
540,50
1.277.444,60
1.004.230,16
1.745.39
53.307,34
2.337.144,18

BAIXES

BAIXES
EXECUTIVA
302,24
1.252,96
2.669,76
51.828,79
6.864,71
53.081,75
9.836,71

ALTES
621,50
6.616,03
7.237,53

Vista la liquidació corresponent a preus públics per diferents serveis del subministrament
d’aigua :
PERÍODE
1/02/11 al 3/04/2011
TOTAL

CANVI D’EMPLAÇ.
-

CONNEXIONS
1.706,84
1.706,84

TOTAL
1.706,84
1.706,84

Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 1/02/11 al
30/04/11 per import de TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (3.431,42 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1r.- Aprovar la liquidació del període 1/02/11 al 30/04/11 presentada per SOREA, SA en la
forma exposada, corresponent als exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011 per import de DOS
MILIONS TRES-CENTS TRENTA-SET MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS (2.337.144,18 €).
2n.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període 1/02/11 al 30/04/11
per import de
MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
(1.706,84 €).
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3r.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període 1/02/11 al 30/04/11
per import de TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS (3.431,42 €).
4t.- Aprovar la retribució de SOREA SA corresponent a la liquidació del període 1/02/11 al
30/04/11, per import de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTACINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (144.465,87 €), IVA no inclòs.
Liquidat
Noves
Total retribució
facturacions facturacions Sorea període
anteriors
Facturació febrer-abril 143.521,03
906,89
144.427,92
2011

Abonaments període
sobre facturacions
pendents anterior
3.000,01

5è.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei de Subministrament
d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement i que prèvia comprovació de
la liquidació, taxa d’incendis, adeqüi les diferències trobades a les columnes de creacions i
anul·lacions (0,40/1,20 € respectivament).
6è.- Traslladar via correu electrònic aquest acord a les àrees de Intervenció i Tresoreria als
efectes que corresponguin.

28.- TERMINIS DE PAGAMENT ICIO LIQUIDACIÓ ESPAI DE DESCANS SL.- Aprovació.Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2010 pel qual s’aprova el
conveni signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat Espai de Descans SL.
Atès que en aquest conveni es recullen una sèrie de pactes acceptats per ambdues parts i
que es transcriuen a continuació:
“Primer.- L’Ajuntament acceptarà que el senyor Pere Creixell Cabeza sol·liciti una
modificació de la llicència d’obres, de manera que aquesta es derivi en tres fases, la
primera corresponent a Moviment de terres, Sanejament, Fonaments i Estructura,
que puja a la quantitat de 1.733.480,19 €; la segona corresponent a Tancaments,
Divisòries, Cobertes, Impermeabilitzacions, Paviments, Revestiments, Falsos Sostres
i Fusteria Exterior, que puja a la quantitat de 823.705,57 €, i la tercera, corresponent
a la resta de l’obra, que puja a la quantitat de 1.880.608,79 €.
Per tant, es concediran tres llicències d’obres i cadascuna d’elles meritarà les seves
taxes de tramitació i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
La quantia ja ingressada, d’import 23.400.- €, en concepte d’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres de la llicència atorgada en data 12 de març de
2010, tindrà la consideració d’ingrés a compte de la liquidació provisional del mateix
tribut corresponent a la llicència de la primera fase.
La primera llicència es demanarà de manera immediata i, per tant, s’ingressaran
44.205,72 €, que correspon a la diferència de la quantitat ja pagada, i l’import de la
liquidació provisional d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, de
67.605,72 €.
La segona llicència es demanarà el segon trimestre de 2011, i la tercera el primer
trimestre del 2012 i, en cap de les tres llicències, sol·licitarà fraccionament de
pagament.
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Segon.- La societat Espai de Descans, SL assumirà el compromís d’executar l’obra
fins al final amb continuïtat, i a posar en servei l’activitat d’aparthotel durant l’any
2013. Si per qualsevol cas s’hagués d’endarrerir aquesta data, prèviament es
comunicarà a l’Ajuntament, i en cap cas eximeix a la societat Espai de Descans, SL
de sol·licitar les llicències en el termini exposat a l’apartat primer i liquidar els
respectius impostos d’ICIO.
Tercer.- La societat Espai de Descans, SL es compromet a que quan s’hagi acabat
les obres sota rasant, farà paral·lelament les obres corresponents a l’estructura de
l’edificació i les obres d’urbanització del sector.”
Vist l’informe emes per l’Arquitecte Municipal en data 21 de setembre de 2011, que diu
textualment:
“En data 12 de març de 2010 la Junta de Govern Local va concedir llicència a Espai de
Descans SL representada per Pere Creixell Cabeza, per a un edifici destinat a aparthotel,
locals comercials i aparcaments, situat al carrer Torroella núm.1 de Palafrugell
En data 15 de Juny de 2010 es va formalitzar un conveni amb el senyor Pere Creixell en
representació de l’entitat mercantil Espai de Descans SL que entre altres coses es
comprometia d’executar l’obra fins al final amb continuïtat i establia l’execució en tres
fases:
- la primera corresponent a Moviment de terres, Sanejament, Fonaments i Estructura
amb una quantitat de 1.733.480,19€
- la segona corresponent a Tancaments, Divisòries, Cobertes, Paviments,
Impermeabilitzacions, Revestiments, Falsos Sostres i Fusteria Exterior amb una
quantitat de 823.705,57€
- la tercera corresponent a resta de l’obra amb una quantitat de 1.880.608,79€
A data d’avui ens consta a l’Àrea d’Urbanisme que ESPAI DE DESCANS SL va liquidar
en concepte d’ICIO 23.400€ el 4 de maig de 2010 i 44.205,72€ el 3 d’agost de 2010 i així
s’informa a l’Àrea d’Intervenció als efectes que consideri.”
Atès que en el conveni inicial es va establir l’obligació per part d’Espai de Descans SL de
sol·licitar una modificació de la llicència concedida per tal que es concedissin tres
llicències per les diferents fases d’execució de l’obra, si bé Espai de Descans SL no ha
presentat la sol·licitud de modificació de la llicència.
Atès que de l’informe de l’arquitecte municipal es deriva que l’execució de l’obra es
realitza amb tres fases diferenciades.
Atès que la liquidació provisional corresponent a la llicència d’obra 10/2010 atorgada en
data 12/03/2010 a Espai de Descans SL té un import de quantia 173.073,98 euros.
Atès que es comprova que en relació a la referida liquidació s’han fet efectius els
següents pagaments:
Data pagament
07/05/2010
03/08/2010
19/09/2011
Total pagat

Import
23.400,00
44.205,72
32.124,52
99.730,24
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Atès que l’import principal pendent de pagament a data d’avui és de 73.343,74 euros que
correspon a la tercera fase de l’obra que consta en l’informe de l’arquitecte transcrit
anteriorment.
Vist l’informe emes per la intervenció de fons municipal en data 27 de setembre de 2011.
Atès que l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2010 establia que,
degut a l’interès general del projecte, els pagaments de la liquidació d’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres es realitzessin d’acord amb el ritme d’execució de
les obres.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Establir el 31 de març de 2012 com a data límit de pagament en voluntària de
l’import pendent de quantia 73.343,74 euros de la liquidació provisional corresponent a la
llicència d’obra 10/2010 atorgada a ESPAI DE DESCANS SL, tal com consta en el conveni
aprovat per la Junta de Govern de data 23 de juliol de 2010.
Segon.- Notificar el present acord a ESPAI DE DESCANS SL, amb l’advertiment que en cas
que no es procedís al pagament abans del 31 de març de 2012 es procedirà a requerir el
pagament per la via de constrenyiment.
Tercer.- Notificar el present acord a la intervenció municipal i a la Tresoreria Municipal.

29.- LIQUIDACIONS RENDES MES DE SETEMBRE.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de SETEMBRE de
2011 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent a :
Concepte
IBI Urbana
IIVTNU-Plusvàlues
ICIO- Impost sobre construccions, intasl...
IVTM- Impost Vehicles de Tracció mecànica
Llar infants tomanyí – càtering
Taxa Casal d’estiu
Llar infants belluguets hores c.
Entrada de vehicles
Taxa recollida d’escombraries locals comercials
Taxa altres expedients o documents
Taxa obertura d’establiments
Taxa cementiri municipal
Taxa per ocupació via pública
Taxa per certificacions i informes
Sancions urbanístiques
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8.985,10
8.103,16
47,68
68,84
22,80
65,30
6,90
385,88
1.362,70
200,30
672,08
316,00
2.965,68
0,47
34.500,00
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Ocupació sòl
Ocupació vol
Multa coercitiva
Plaques, patents i distintius
Reintegraments exercicis tancats
Contribucions especials c. Botines, ..
Altres recàrrecs de constrenyiment

91,08
147,06
1.200,00
67,50
9.999,96
1.150,97
6,02

Total general

70.365,48

30.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2011, pel qual es van
donar de baixa entre d’altres el rebut núm. 523.554 a nom del senyor MORALES
RODRIGUEZ, ENRIC, en concepte d’ICIO.
Vist que la liquidació núm. 523.554 a nom del senyor MORALES RODRIGUEZ, ENRIC, es
va pagar en data 24 de setembre de 2011 per un import de --------------148,01 Euros en
concepte d’ICIO
Vist que el senyor MORALES RODRIGUEZ, ENRIC, no té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts segons el detall següent:
Dta
Notif
13/04/1
1

Nom_Contribuent
Morales Rodriguez, Enric

Base
3.450,0
0

V ICIO
110,40

ICIO
Exp
3,20
% 63/11p

Dta
Acord
28/07/1
1

Dies
106

Recàr
-rec

TOTAL

10%

121,44

Rebut
Pagat

Total a
retorna
r

148,01

26,57

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

2) Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos indeguts corresponents a rebuts
inclosos en padrons tributaris que van ser donats de baixa i que posteriorment han sigut
pagats a les oficines bancàries col·laboradores i/o a través d’ingrés o transferència bancària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, prèvia presentació
de l’original del rebut que es detalla a continuació:

COGNOMS I NOM

DNI

COLL AMATLLER, ANNA
BUXEDA MESTRE, JORDI MARIA
CONGELATS REUNITS, SA
TENOMAR PROMOCIONS, SL

A62320627
B17414475

TOTAL………………….:
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REBUT

CONCEPTE

467.263
482.594
494.323
520.085

IVTM
IBIUL
ESCOMBRARIES
IBI

IMPORT
65,21 €
113,09 €
1.146,21 €
19,19 €
1.343,70 €
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Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’àrea d’Intervenció, a la Tresoreria Municipal i als
interessats, per als efectes que corresponguin.

3) Vist que en data 01 de març de 2011 i d’acord a l’historial del vehicle amb matrícula
GI2977AX aquest restava de baixa definitiva des de el dia 15 de febrer de 2011, motiu pel
qual es va donar de baixa el rebut 464.816 i a l’hora és va generar el rebut núm. 481.842
corresponent al 1º Trimestre de 2011, a nom del senyor AZAHRAI, AHMED, en concepte
d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ).
Atès que es comprova en data 31 de març de 2011 es va efectuar cobrament mitjançant
ingrés bancari per un import de 65,21 Euros--------en concepte d’IVTM ( Impost sobre
vehicles de tracció mecànica ) corresponent a l’any 2011 a nom del senyor AZAHRAI,
AHMED, del vehicle amb matrícula GI2977AX.
Vist el que disposa l’article 66.1 del Reglament General de Recaptació el qual diu :
“Quan un deutor a l’hisenda pública no comprès en l’article anterior sigui, a la vegada,
creditor de la mateixa per un crèdit reconegut, transcorregut el període voluntari,
s’expedirà certificació de descobert i es compensarà d’ofici el deute, més el recàrrec de
constrenyiment, amb el crèdit. la compensació serà notificada a l’ interessat/ada ”.
Atès que es comprova que el senyor AZAHRAI, AHMED té un deute amb la recaptació
municipal en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica i IBI ( Impost
sobre bens immobles de naturalesa urbana ) de l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor AZAHRAI, AHMED,
SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS------65,21 €--- en concepte d’IVTM
corresponent a l’any 2011 i previ retorn de l’original del rebut núm. 464.816.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els rebuts núm. 481.842 i
498.272, en concepte d’IVTM i IBI respectivament.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l’àrea d’Intervenció, a la Tresoreria Municipal i als
interessats, per als efectes que corresponguin.

4) Atès l’informe emès per l’Inspector d’obres, el qual diu textualment: “A instàncies de l’Àrea
d’Intervenció d’aquest Ajuntament, he comprovat que al carrer Bruc número 39 no existeix
cap pas de vehicles i al carrer General Castaños número 42 existeix un pas de vehicles de
3,00 m d’amplada amb placa de gual.
Vist que el pas de vehicles, meritava com a Pas sobre voreres per accés a locals amb
capacitat per a més de 3 vehicles i sense placa de gual.
Atès que és procedent la correcció del padró corresponent, quedant de la següent forma i
d’acord amb l’article 8è 1 punt Carrer de 2ª categoria, 2.1 a1) de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles, el qual diu textualment: “Carrer de 2ª
categoria.
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
A2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual
44,00 €
Vist el que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària el
qual diu: “Article 66. Terminis de prescripció.
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
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c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties. “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor REGI GUELL, JOAN,
tal com segueix i previ retorn de l’original dels rebuts a continuació detalls:

Any

Rebut

Concepte

Import
Correcte

Rebut
Pagat

Total a
retornar

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES
2a Categoria - Pas sobre voreres fins a 3
vehicles amb placa de gual i fins a 4
metres
2008 283.790 cr. General Castaños, 42
2009 353.013 cr. General Castaños, 42
2010 417.914 cr. General Castaños, 42

42,00
44,00
44,00

66,80
70,00
70,00

-24,80
-26,00
-26,00

2011 492.863 cr. General Castaños, 42

44,00

70,00

-26,00

174,00

276,80

-102,80

TOTAL……………………….:

Segon.- Modificar el padró corresponent i notificat l’esmentat acord a l’interessat.

5) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 13.196 presentada en data 7 de setembre
de 2011 pel senyor DAGA PUIG, DAVID, comunicant el desestiment i sol·licitant la
devolució de les taxes de la llicència número 415/11, en concepte d’ocupació de la via
pública.
Vist l’informe emes pels Serveis Tècnics en data 20 de setembre de 2011, que diu
textualment: “En data 2 de setembre de 2011 i amb número de registre d’entrada 12975, el
senyor David Daga Puig va sol·licitar llicència per a la ocupació de via pública amb un
contenidor 1 dia 3 m2 al carrer Isaac Albeniz número 13 de Palafrugell, corresponent a
l’expedient número 415/11p, liquidant en concepte de taxes de tramitació per expedient
d’obra menor 47,80 € i en concepte de placa d’ocupació 9,50 €.
En data 7 de setembre de 2011 i amb número de registre d’entrada 13196, el senyor David
Daga Puig comunica que renuncia a seguir amb la tramitació de la llicència sol·licitada per
ocupar la via pública i sol·licita la devolució de l’import liquidat per aquest concepte.
Per tot l’exposat anteriorment i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics Municipals es pot
constatar que, en data d’avui, l’ocupació de via pública no s’ha arribat a efectuar, pel que es
pot donar per desistida la llicència i es considera que es pot retornar la quantitat de 9,50 €
liquidada en concepte de placa d’ocupació.
Atès que es comprova que el senyor DAGA PUIG, DAVID, no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor DAGA PUIG, DAVID, per
import de NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS-----9,50 Euros----------, prèvia
presentació de l’original de la carta de pagament de data 2/09/11.
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6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 14.236 de data 22 de setembre del
2011, presentada per la senyora M T C en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -0731-BTM, al.legant que
té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de
23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a
transportar-les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33
per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -0731-BTM, reuneix els
requisits per a l’exempció .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula -0731-BTM a nom de la senyora M T C amb efectes de l’any 2010 i
posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora M T C, prèvia
presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici
2011

Núm. rebut
480321

Matrícula
-0731-BTM

Import
65,21€

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

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.720 de data 14 de juliol del 2011,
presentada pel senyor JOSEP PLANAS VALDIVIA, per la qual sol.licita l’anul.lació dels
rebuts pendents números 523590 i 523601 en concepte Taxa per Ocupació per parades i
barraques de la Festa Major, al.legant que no va instal.lar cap atracció.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Municipals, de data 22 de setembre de 2011 el
qual diu textualment::
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“ Que realitzada la inspecció al recinte firal de Palafrugell el dia 24 de juliol de 2011 es
comprova que efectivament el senyor JOSEP PLANAS VALDIVIA, no ha instal.lat cap tipus
d’atracció en aquest espai i per tant no procedeix la liquidació del 100% de l’atracció”.
Que d’acord amb la seva petició i en base a l’article 7è de la taxa núm. 15, es liquidi el 50%
de reserva de plaça de l’espai.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal els rebuts pendents a nom del senyor
JOSEP PLANAS VALDIVIA, tal com segueix a continuació:
Núm. rebut
523590
523601

Exercici
2011
2011

Concepte
Taxa Ocupació Via Pública Fira Festa Major
Taxa Recollida Escombraries
Taxa Ocupació Via Pública Fira Festa Major
Taxa Recollida Escombraries

Import
154,60€
30,00€
621,60€
30,00€

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions a nom del senyor Josep Planas Valdivia en
concepte de Taxa per Ocupació Via Pública Fira Festa Major per import de 310,80€ i 77,30€
respectivament, les quals no es faran efectives fins a la seva notificació expressa.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de tresoreria
i intervenció.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.439 de data 13 de setembre del
2011, presentada pel senyor LAUREANO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, en la qual sol.licita la
devolució de la part proporcional del rebut pagat número 494452 en concepte de la Taxa
per Recollida Escombraries Industrials corresponent a l’exercici 2011 de l’activitat dedicada
a “Bar-Cafeteria” situada al carrer Daró, número 43, al.legant que s’han donat de baixa
temporal en data 30 de juny de 2011.
Vist l’article 14è punt 3 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes industrials el qual diu
textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en
els quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que la baixa presentada davant del departament d’activitats és
temporal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució del rebut pagat número 494452 a nom del
senyor LAUREANO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments de tresoreria i intervenció.

9) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.841 de data 19 de setembre de
2011, presentada pel senyor JOAQUIM DALMAU PASCUAL, per la qual sol.licita la
devolució del segon semestre de l’exercici 2011 en concepte de Taxa Escombraries
Industrials de l’activitat de “Restaurant“ situada al carrer Aiguablava, número 1, al.legant
que va cessar temporalment de l’esmentada activitat en data 23 de setembre de 2010.
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Vist l’article 14è punt 3 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes industrials el qual diu
textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en
els quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que es comprova que la baixa presentada davant del departament d’activitats és
temporal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució del rebut pagat número 494369 presentada
pel senyor JOAQUIM DALMAU PASCUAL.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i tresoreria.

10) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.685 de data 13 de juliol del
2011, presentada per la senyora G F M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -2235-HDH, al.legant que
té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de
23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a
transportar-les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables
als subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle
simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33
per cent “
Atès que es comprova que la senyora G F està gaudint de l’exempció del vehicle matrícula
GI-5511-AV, i per tal motiu no reuneix els requisits per a una nova exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud d’exempció presentada per la senyora G F pel vehicle
matrícula -2235-HDH.
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Segon.- Notificar l’esmentat acord a
d’intervenció i tresoreria.

la persona

interessada i als departaments

11) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 6125 de data 15 d’abril de 2011,
presentada pel senyor MEDIÑA CATALÀ, NARCÍS en representació de la societat MELLOC,
SA, en la qual sol·licita que en relació a la nau situada al carrer Trefí, l’anul·lació de la taxa
pel servei de recollida d’escombraries industrials al·legant que l’empresa llogatera té
contractada la recollida i gestió de residus amb una empresa externa autoritzada.
Vist l’informe emès per l’Àrea de medi ambient que diu textualment:
“En data de 15 d’abril de 2011 es presenta instància a l’Ajuntament de Palafrugell (RE
6125) per part de Narcís Mediñà Català, representant de MELLOC, SA, en el que exposa
que és propietari d’una nau (Nau 0) situada al c/ Trefí cantonada Indústria, llogada a una
activitat de sala d’especejament (CARNS CAMÓS), i sol·licita que es retiri el servei de
recollida d’escombraries i la baixa al padró d’escombraries a l’activitat, atès que l’empresa
gestiona els residus de forma privada.
En data de 21 de juny es va requerir aportar els següents documents acreditatius de la
gestió de residus:
Contractes o certificats de les empreses gestores dels següents residus (a partir de l’any
2011): CARTRÓ, BANALS, PLÀSTICS, RESTES DE CARN i residus d’aparells elèctrics i
electrònics.
En data de 6 de juny, es va lliurar a l’Àrea de Medi Ambient certificats de la gestió de residus
de cartró i plàstics i també de residus carnis. Aquests documents es van aportar sense
entrar per registre atès que no anaven acompanyats d’ofici.
Amb la documentació aportada no es justifica la gestió privada de la totalitat de residus, atès
que manquen els certificats de banals i residus d’aparells elèctrics i electrònics.
En conclusió, MELLOC SA disposa de serveis privats de gestió de la majoria dels residus
que genera, però no en la seva totalitat. A tal efecte s’informa favorablement una reducció
substancial de la taxa d’escombraries però no l’exempció total”.
Atès que l’activitat de sala d’espacejament que actualment es desenvolupa en aquest local
a efectes del pagament de la taxa d’escombraries se li aplica les tarifes contemplades a
l’Ordenança Fiscal en concepte de Magatzem de productes alimentaris i escorxador de
superfície superior a 500 m2 i inferior a 1800 m2.
Atès que de l’informe emes per l’Àrea de Medi Ambient es desprèn que el tipus de residu
que és objecte de tractament pel sistema municipal de recollida de residus l’activitat que es
desenvolupa en aquest local hauria de tributar en la tarifa contemplada a l’article 12è. punt
5è de l’Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per la recollida d’escombraries, que diu textualment:
5. Locals destinats a indústries de tot tipus no complementaris en els 4
apartats anteriors (extractives, de transformació, manufactureres,
mecàniques, energia, aigua ...etc)........
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per un import de TRES MIL DOS-CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS-----------3.274,88 Euros, a
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favor de la societat MELLOC SA amb NIF NÚM. A17121526 en concepte d’Escombraries
Industrials, corresponent a l’any 2011 i d’acord al detall següent i previ retorn de l’original
del rebut núm. 494.842 i informar a la interessada que caldrà aportar compte bancari
per efectuar la devolució:

ANY REBUT
NOM
201 494.84
1
2 MELLOC, SA

IMPORT
PAGAT
3.508,80

IMPORTE
CORRECT
E
233,92

DIFERÈNCIA
A RETORNAR
-3.274,88

Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada.
Tercer.- Informar a l’interessat que és indispensable que es doni continuïtat a la gestió
privada de residus i per tal que de cara a l’exercici 2012 i posteriors es mantingui la mateixa
tarifa a efectes de la taxa d’escombraries que la que consta en el present acord serà
indispensable que durant el primer trimestre de 2012 aporti els justificants a l’àrea de medi
ambient conforme es continua portant els residus a les empreses gestores, en cas contrari
es revisaria el present acord.

31.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/74:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 51 312 48908

225.000,00

2011 71 155 61900

11.458,36

ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SUBSTITUCIO I REPARACIO
DIVERSOS PUNTS DE LLUM MES DE JULIOL 2011 (AS)

2011 33 321 22601

6.228,30

SUARA SERVEIS SCCL. DINAMITZACIO UEC AGOST 2011 (ED)

2011 34 321 22001

14.895,26

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

2011 72 170 22701

11.821,05

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. RESIDUS COMPOST
ORGANICA I CANON GENERALITAT AGOST 2011 (MA)

2011 42 336 64002

8.496,00

OP-TEAM ARQUITECTURA SLP. DIRECCIO OBRA ""REBHABILITACIO
MUSEU SEL SURO 5a FASE"" (UR)

2011 72 170 22700

31.562,28

2011 72 170 61900

24.885,28

GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO DEIXELLERIA AMORT.
RECOLLIDA PAP VIDRE CARTRO FORM LLOGUER CONTENIDOR
(MA)
FITOR FORESTAL. RECUPERACIO ENTORN CAMI DEL FAR DE SANT
SEBASTIA A LA DIVINA PASTORA (MA)

2011 11 920 22100

3.184,20

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES D'AGOST 2011

2011 33 321 22100

409,41

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES D'AGOST 2011

2011 71 165 22100

16.090,19

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES D'AGOST 2011

2011 73 430 22100

137,37

ENDESA ENERGIA XXI. FACTURACIO ENLLUMENAT PUBLIC I
DEPENDENCIES MES D'AGOST 2011

2011 31 924 22607

6.885,42

TOTAL RELACIÓ

361.053,12

FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN. 4a APORTACIO PER LA
GESTIO DE LA RESIDENCIA GERIATRICA 4T/2011

ABS INFORMATICA SL. DIRECCIO I CORRDINACIO 50% (IN)
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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 11 920 21600
2011 33 321 61900
2011 32 241 22607
2011 72 170 22604
2011 72 170 22604
2011 46 335 62700
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS SL. SERVEI MANTENIMNET
8.496,00 I ASSISTENCIA TECNICA GIS OCTUBRE-11 A SETEMBRE-12 (GIS)
4.366,00 HPC IBERICA SA. JOC INFANTIL COMBINAT PATI CEIP PIVERD (AS)
RECURSOS TECNOLOGICS DE L'EMPORDA. SUBMINISTRE 74 MEMORIES
750,86 USB. DESPESES PROJECTE SUMA'T (ED)
STOP PLAGUES SL. CONTROL ESTORNELLS ALS ARBRES PATI CEIP
1.357,00 TORRES JONAMA (MA)
STOP PLAGUES SL. CONTROL ESTORNELLS ALS ARBRES AVDA JOSEP
1.534,00 PLA. CAN BECH. (MA)
SOMETIMES SL. CORTINA DE CÀMERA NEGRA DE VERDU INIFUG PER
816,16 L'ESCENARI EL TEATRE MUNICIPAL DE PALAFRUGELL (CU)
17.320,02

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

B) ASSUMPTES URGENTS
Prèviament la Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat, la seva inclusió en l’ordre del
dia:
B.1) SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ DEL TRACTAMENT URBÀ DELS
CARRERS DE LA CARITAT, NOU, QUATRE CASES, CONSTÀNCIA, SANT JOAN I
ESTRELLA DE PALAFRUGELL PER APLICAR DUES NOVES SOL·LICITUDS
D’INCLUSIÓ:
- REPARACIÓ DE LA CALÇADA DELS CARRERS METAL·LÚRGIA, GAS,
INDÚSTIA I PALS, A LA CIRCUMVAL·LACIÓ NORD DE PALAFRUGELL
- CONDICIONAMENT DEL TRAM DEL CAMÍ DE RONDA, DES DEL C/ CAP DE
CREUS FINS AL MIRADOR CARLES SENTÍS, A CALELLA DE PALAFRUGELL
DINS LA FORMULACIÓ DE PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA,
ANUALITAT 2012.- Aprovació.Vist l’acord de la Junta de Govern Local en la seva sessió de data 15 de setembre de 2011
en què es va aprovar la renúncia de la subvenció del tractament urbà dels carrers de la
Caritat, Nou, Quatre Cases, Constància, Sant Joan i Estrella de Palafrugell per aplicar dues
noves sol·licituds d’inclusió:
-

-

Reparació de la calçada dels carrers Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la
Circumval·lació Nord de Palafrugell, amb un pressupost de 540.000,00 € i una
subvenció de 200.000,00 €, dins el programa general.
Condicionament del Camí de Ronda des del c/ Cap de Creus fins al mirador de
Carles Sentís, a Calella de Palafrugell, amb un pressupost de 110.995,19 € i una
subvenció de 60.000,00 €, dins el programa general.

i el qual es transcriu íntegrament a continuació:
“Vist que l’Ajuntament de Palafrugell té atribuïda inicialment en el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya l’actuació del tractament urbà dels carrers de la Caritat, Nou, Quatre Cases,
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Constància, Sant Joan i Estrella de Palafrugell, amb un pressupost de 1.090.162,47 € i una
subvenció de 260.000,00 € per l’anualitat 2012, amb el programa general.
Atès l’edicte de 15 de juny de 2011 (DOCG núm. 5900 de 15 de juny de 2011), mitjançant el
qual es sotmet la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, al tràmit
d’informació pública des del dia 1 de juliol fins al dia 30 de setembre de 2011, ambdós
inclosos.
Atès que les al·legacions que es considerin oportunes s’ha de formular i trametre mitjançant
mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes (www.eacat.cat).
Atès que es vol demanar la renúncia de subvenció del tractament urbà dels carrers de la
Caritat, Nou, Quatre Cases, Constància, Sant Joan i Estrella de Palafrugell per aplicar dues
noves sol·licituds d’inclusió:
-

-

Reparació de la calçada dels carrers Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la
Circumval·lació Nord de Palafrugell, amb un pressupost de 540.000,00 € i una
subvenció de 200.000,00 €, dins el programa general.
Millora del Passeig des del c/ Cap de Creus fins al mirador de Carles Sentís, a
Calella de Palafrugell, amb un pressupost de 110.995,19 € i una subvenció de
60.000,00 €, dins el programa general.

La Junta de Govern Local adopta per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar la renúncia de la subvenció del tractament urbà dels carrers de la Caritat,
Nou, Quatre Cases, Constància, Sant Joan i Estrella de Palafrugell per aplicar dues noves
sol·licituds d’inclusió:
- Reparació de la calçada dels carrers Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la
Circumval·lació Nord de Palafrugell, amb un pressupost de 540.000,00 € i una
subvenció de 200.000,00 €, dins el programa general.
- Millora del Passeig des del c/ Cap de Creus fins al mirador de Carles Sentís, a
Calella de Palafrugell, amb un pressupost de 110.995,19 € i una subvenció de
60.000,00 €, dins el programa general.
Segon.- Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri.
Tercer.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Girona i a l’Àrea d’Intervenció.”
Atès que es va produir un error en les quantitats sol·licitades per a la les subvencions de les
dues noves sol·licituds d’inclusió del PUOSC anualitat 2012 pel programa general i es volen
esmenar, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/99 de 13 de gener, en el sentit següent:
- Reparació de la calçada dels carrers Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la
Circumval·lació Nord de Palafrugell, amb un pressupost de 540.000,00 € i una
subvenció de 220.000,00 €, dins el programa general.
- Millora del Passeig des del c/ Cap de Creus fins al mirador de Carles Sentís, a
Calella de Palafrugell, amb un pressupost de 110.995,19 € i una subvenció de
40.000,00 €, dins el programa general.
La Junta de Govern Local adopta per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar la renúncia de la subvenció del tractament urbà dels carrers de la Caritat,
Nou, Quatre Cases, Constància, Sant Joan i Estrella de Palafrugell per aplicar dues noves
sol·licituds d’inclusió:
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-

-

Reparació de la calçada dels carrers Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la
Circumval·lació Nord de Palafrugell, amb un pressupost de 540.000,00 € i una
subvenció de 220.000,00 €, dins el programa general.
Condicionament del Camí de Ronda des del c/ Cap de Creus fins al mirador de
Carles Sentís, a Calella de Palafrugell, amb un pressupost de 110.995,19 € i una
subvenció de 40.000,00 €, dins el programa general.

Segon.- Ratificar aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri.
Tercer.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Girona i a l’Àrea d’Intervenció.

B.2) REQUERIMENT USOS PERMESOS PEL POUM AL SOTERRANI DEL GIMNÀS
BODY DANCE I EXTREMAR PRECAUCIONS PER EVITAR MOLÈSTIES A TERCERS,
VOLUM DE LA MÚSICA I SOROLLS DE L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT: GIMNÀS BODY
DANCE SL, C. VISTA ALEGRE, 31 PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que en data 19 d’octubre de 2010, amb número de registre de sortida 14882, i en data
15 de novembre de 2010, amb registre de sortida 16262, es comunicava al responsable del
gimnàs Body Dance, degut a les queixes rebudes pels veïns sobre els sorolls de l’activitat i
el volum de música provinent de la mateixa, que segons informes 058-10 i 066-10 de
l’Enginyer Tècnic Municipal sobre el projecte que va servir per a l’atorgament de la llicència
en règim de comunicació i visita d’inspecció duta a terme pel mateix tècnic municipal el 16
de desembre de 2010, amb la presència del senyor Raúl Rubio Ostabal, no es podia dur a
terme en el soterrani cap activitat de les desenvolupades en l’establiment, excepte les que
es van autoritzar com a vestuaris o altres permeses pel POUM de Palafrugell (aparcament,
instal.lacions tècniques, cambres cuirassades, magatzems i altres usos similars), i en
qualsevol cas, la modificació dels usos s’hauria de comunicar a l’Ajuntament i disposar de
l’informe favorable de l’Àrea D’Urbanisme.
Atès que en data 24 de febrer de 2011 amb número de registre d’entrada 2917 es presenta
comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de centre de dansa, acadèmia de ball i
gimnàs, del carrer Vista Alegre, 31 de Palafrugell, a nom del Senyor Raúl Rubio Ostabal.
Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia 609/11 de 14 de març de 2011, s’anota en la base
de dades municipal d’activitats el canvi de titularitat de l’activitat de referència.
Atès que en diverses ocasions s’ha comunicat al Senyor Raúl Rubio Ostabal que extremés
les precaucions per evitar produir molèsties a tercers, realitzant l’activitat amb les finestres
tancades, per tal d’evitar la propagació de sorolls a l’exterior, i que en cas de persistir les
molèsties, es podria estudiar la possibiliat de requerir un estudi acústic.
Atès que s’han rebut queixes dels veïns per molèsties per sorolls des del gener de 2010 i
durant tot el 2011, i s’ha constatat en l’acta de la Policia Local 86/2011 de 04 de maig de
2011 que dins el domicili afectat, en la cuina i el menjador, s’escolta la música molt forta
provinent del centre de dansa, i que els usuaris del gimnàs realitzen l’activitat amb les portes
obertes i dins el domicili s’escolta el que parlen.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al Senyor RAÚL RUBIO OSTABAL, com a titular de l’activitat de centre
de dansa, escola de ball i gimnàs, del carrer Vista Alegre, 31 de Palafrugell, la presentació
en un termini màxim d’un mes a partir de la data de recepció d’aquesta notificació, de la
documentació gràfica justificativa de l’acompliment dels usos permesos en l’atorgament de
la llicència de l’activitat en el soterrani de l’establiment, sense perjudici de la comprovació
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que en puguin efectuar els tècnics municipals, o bé la comunicació a l’Ajuntament de la
modificació dels usos permesos i l’informe favorable de l’Àrea d’Urbanisme.
Segon.- Requerir al Senyor Raúl Rubio Ostabal que realitzi l’activitat amb les finestres
tancades, ajustant el volum de música per tal d’evitar la propagació de sorolls a l’exterior i la
immissió sonora als habitatges propers, i que en cas de persistir les molèsties a tercers, es
requerirà la realització d’un estudi acústic per part d’una empresa autoritzada.

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