Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE
FEBRER DE 2012
Núm.: JGL2012/5
Dia i hora: 02/02/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Juntes de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han escusat d'assistir-hi:
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent el dia 2 de febrer de 2012.

1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 26 de gener de
2012, l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i
s’aprova.

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 254/06.-Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
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s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa 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 d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la
Llei d'Urbanisme i d’ altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Estrabau, S.A.
DNI: A58191867
Representat per :Lluisa Daban Isern
Obra Modificació de projecte (recull l'estat final d'obra)
Carrer Tarongeta, 105
Població: PALAFRUGELL
Expedient Núm. 254/06 Annex
Condicions
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

3. CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT PAPER TIMBRAT.Adjudicació
Atès que s'han consultat diverses ofertes en el mercat específic del paper timbrat,
essent l'oferta més avantatjosa la de GRÁFICAS Y FORMULARIOS DEL VALLÉS SL,
ofertant 30.000 fulls de paper a dues tintes, 90 grams/m2.
Atès el que estableix l'article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s'aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que regula el contracte menor
de subministrament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Adjudicar a l’empresa GRAFICAS Y FORMULARIOS DEL VALLÉS SL, CIF:
B60422128, el subministrament de 30.000 fulls de paper a dues tintes, 90 grams/m2,
amb un termini de lliurament màxim de 48 hores, pel preu unitari de 0,01075 euros,
total 322,5 euros més el 18% d'IVA = 380,55 euros.
Atesa l'escassa quantia del contracte, no caldrà dipositar garantia definitiva.

4. RECURSOS HUMANS
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4.1 PLA DE FORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL ANY 2012.Aprovació.-

5. SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, AL
CARRER JULIVIA, 33 DE CALELLA DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 23 de gener de 2012, la Cap de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Palafrugell, com a conseqüència de la neteja que el servei municipal de manteniment
ha executat a la zona verda pública del carrer Costa dels Tarongers, s'ha realitzat una
inspecció ocular de la finca situada contigua, observant-se que es troba en estat de
deixadesa, amb excessiva vegetació, bardisses i restes vegetals, ocasionant males
condicions d’higiene, seguretat i ornat públic, perjudicant la convivència i seguretat
dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a SALVADOR GARRIGA BADENES, amb domicili al Passeig
Manuel Girona, 84, 7-1 (08034) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a la neteja de la finca al carrer
Julivia, 33 de Calella, 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.

5.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, DEL
CARRER BEGUR, 57 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 18 de gener de 2012, l’Ajuntament de Palafrugell ha rebut, a través
d'instància i reportatge fotogràfic en el què es fa constar que a la finca situada en el
carrer Begur, 57 de Palafrugell, està en molt mal estat de neteja, salubritat i ornat
públic (herbes i animals).
Atès que s'han produït filtracions d'aigua sobre la finca veïna col.lindant i cal adoptar
mesures correctores per impermeabilitzar i aillar les humitats.
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
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el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a LA SEDA DE BARCELONA, SA, amb NIF número A-08010571,
amb domicili a l’Avinguda del Remolar, 2 (08820) PRAT DE LLOBREGAT, perquè en
el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a
netejar i reparar les humitats i filtracions d'aigua a la finca situada al carrer Begur, 57
de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament
procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.3 DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, CONTRACTE MENOR, DE LES OBRES INCLOSES A
LA MEMÒRIA VALORADA (REF.2/2009) PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ENTORN DE
LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA PLAÇA DE L'ESTADI DE PALAFRUGELL (PLA
DE BARRIS LA SAULEDA- CARRER AMPLE 2008-2012).- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de les obres d'urbanització incloses
a la memòria valorada (Ref.02/2009) per a l'adequació de l'entorn de la pista
poliesportiva de la plaça de l'estadi de Palafrugell (Pla de Barris la Sauleda – c.Ample
2008-2012), adjudicades definitivament per acord de Junta de Govern de 30-4-2009 a
JARDINERIA ROSES AMETLLER, SL, amb domicili a la carrer Constància, 10 (17200)
PALAFRUGELL.
Vistos els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i el Cap de
l’Àrea d’Urbanisme, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir ni cap
reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 2.167,20.- 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 JARDINERIA ROSES AMETLLER, SL i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

5.4 FELICITACIONS.Vist que el passat dissabte dia 21 de gener de 2012, la Real Federación Española de
Atletismo va celebrar la dissetena edició de la Gala de l'Atletisme Espanyol, a l'Hotel
TRH Alcora de Sevilla i es va fer lliurament dels guardons als millors atletes de l'any,
així com també els premis a persones i institucions dels diferents estaments del mon
de l'atletisme espanyol.
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Atès que es va entregar el premi a la trajectòria organitzativa al senyor Josep Massa
roura, per la seva tasca al Míting Internacional d'Atletisme de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Felicitar al treballador d'aquest Ajuntament, adscrit a l'Àrea d'Esports, senyor Josep
Masa Roura per aquest premi rebut el passat dia 21 de gener de 2012, i fer-la
extensible a tots els treballadors de les diferents àrees que hi han participat.

6. ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PER LA SENYORA REMEDIOS RUIZ
TRIGO.-Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import de
cinc-cents trenta-sis euros amb noranta-vuit cèntims (536,98 €), interposada per la
senyora Remedios Ruiz Trigo, amb data d’entrada 10 de novembre de 2011 i número
de registre 16657, pels danys materials al vehicle matrícula 9312BNH, produïts,
segons ella, com a conseqüència de la mala col·locació d’una tapa de clavegueram
situada al carrer Mont-ràs, a Palafrugell.
Atès que un cop instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que
donaven motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar
audiència a la reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/92 de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26 de març, sense
que formulés al·legacions.
Atès que no es va demanar per la interessada l’obertura d'un període de prova, ni s'ha
considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients per
fonamentar la resolució.
Atès el contingut de l’informe emès per la Policia Local en data 13 de desembre de
2011.
Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de
dret, no se’n desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, ja que
en cap moment han quedat acreditats els fets que varen servir de base per interposar
aquesta reclamació, i en tot cas la responsabilitat és de la pròpia reclamant, atès que
la conductora havia de circular tenint en compte les característiques i l’estat de la via,
del vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de
circulació i, en general, aquelles circumstàncies que concorreguessin en aquell
moment a fi i efecte d’adequar la velocitat del seu vehicle a les mateixes, de manera
que sempre pugui aturar-lo dins els límits del seu camp de visió i davant qualsevol
obstacle que es pugui presentar, sense que, per tant, existeixi relació de causalitat
entre el funcionament del servei públic i els danys que s’al·leguen.
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Atès el contingut dels articles 9 i 19 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de
març, pel qual es va aprovar el Text Articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
per la senyora Remedios Ruiz Trigo.

6.2 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PEL SENYOR MOHAMED MASSOUDI.Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de dos-cents trenta-dos euros amb setanta-nou cèntims (232,79 €), interposada pel
senyor Mohamed Massoudi, amb data d’entrada 18 d’octubre de 2011 i número de
registre 15473, per danys materials al vehicle matrícula B-3062-PL, produïts, segons
ell, com a conseqüència de la retirada del vehicle per part de la grua municipal.
Atès que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar audiència
al reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999. de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de
26 de març, sense que formulés al·legacions.
Atès que no es va demanar per l’interessat l’obertura d'un període de prova, ni s'ha
considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients per
fonamentar la resolució.
Atès el contingut de l’informe emès per la Policia Local en data 21 d’octubre de 2011,
segons el qual els danys reclamats no eren conseqüència de la retirada del vehicle de
la via pública per la grua municipal ni del temps d’estada del vehicle en el dipòsit
municipal.
Atès que del que s’ha exposat, de la documentació obrant a l’expedient i dels
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fonaments de dret, no se’n desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest
Ajuntament, ja que en cap moment han quedat acreditats els fets que varen servir de
base per interposar aquesta reclamació, no existint, per tant, relació de causalitat entre
el funcionament del servei públic i els danys que s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
pel senyor Mohamed Massoudi.

7. BENESTAR SOCIAL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
CONSELL DE LA GENT GRAN DE PALAFRUGELL PER A L'ANY 2012.Aprovació.S'acorda per unanimitat deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la
sessio.

8. CULTURA
8.1 CONVENI REGULADOR D'AUTORITZACIÓ, A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ
ATENEU DE PALAFRUGELL, PER A L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA PLANTA
BAIXA I PRIMER PIS DE L'IMMOBLE MUNICIPAL SITUAT AL CARRE AMPLE 1,
2012-2014.-Aprovació.Atès que amb data 31 de desembre de 2011 ha expirat el termini del conveni entre
l'Ajuntament de Palafrugell i l'Ateneu de Palafrugell, per a l'ocupació temporal de
l'immoble situat al c/Ample, número 1.
Atès que l'Associació Ateneu de Palafrugell és una entitat privada sense ànim de lucre
que col·labora en fins d'utilitat pública o d'interès social a la vila de Palafrugell.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i
l'Associació Ateneu de Palafrugell.
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Atès el que estableix l'article 88 de la Llei 301992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprova el conveni regulador d'autorització, a favor de l'Associació Ateneu de
Palafrugell, per a l'ocupació temporal de la planta baixa i primer pis de l'immoble
municipal situat al carrer Ample número 1, amb efectes 1 de gener de 2012 i fins al 31
de desembre de 2014.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

8.2 CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL DELL'ARTE ESPECTACLES PER AL 2012.Aprovació.Atès que l'Associació Cultural Dell'Arte Espectacles, realitza activitats de pedagogia
teatral a Palafrugell.
Atès que és voluntat de l'Ajuntament de Palafrugell col·laborar amb l'Associació
Cultural Dell'Arte Espectacles perquè pugui organitzar aquestes activitats amb nens,
joves i adults de Palafrugell i rodalies.
Vista la proposta de contracte de serveis entre l'Ajuntament de Palafrugell i
l'Associació Cultural Dell'Arte Espectacles.
Atès el que estableix l'article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de serveis de pedagogia teatral a Palafrugell entre
l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Cultural Dell'Arte Espectacles, NIF
G55002299, per a l'any 2012, amb una aportació de dos mil dos-cents cinquanta
euros (2.250,00 €), a pagar en dues fases:
1r. pagament

1.250,00 €

Febrer de 2012

2n. pagament

1.000,00 €

Abril de 2012

Segon.- Aplicar aquesta despesa a la partida Despeses de Funcionament Activitat
Cultural 41.331.22613.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

8.3 CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS IL·LUSIONS PER AL 2012.Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2012
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Aprovació.Atès que l'Associació de serveis socioculturals Il·lusions, realitza activitats de
pedagogia de dansa a Palafrugell i està degudament inscrita al registre d'entitats.
Atès que és voluntat de l'Ajuntament de Palafrugell col·laborar amb l'Associació de
serveis socioculturals Il·lusions perquè pugui organitzar aquestes activitats amb nens,
joves i adults de Palafrugell i rodalies.
Vista la proposta de contracte de serveis entre l'Ajuntament de Palafrugell i
l'Associació de serveis socioculturals Il·lusions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de pedagogia de dansa entre l'Ajuntament de Palafrugell
i l'Associació de serveis socioculturals Il·lusions, NIF G17.606.518, amb una aportació
màxima de nou-cents euros (900,00 €), a pagar en dues fases:
1r. pagament

700,00 €

Febrer de 2012
Prèvia presentació de la
corresponent factura

2n. pagament

200,00 €

Abril de 2012
Prèvia presentació de la
corresponent factura

Segon.- Aplicar aquesta despesa a la partida Despeses de Funcionament Activitat
Cultural 41.331.22613.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

8.4 CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL TRASTOS AUDIOVISUALS PER AL 2012.-Aprovació.Atès que l’Associació Cultural Trastos Audiovisuals, realitza activitats de pedagogia
cinematrogràfica a Palafrugell i està degudament inscrita al registre d’entitats.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Palafrugell col·laborar amb l’Associació
Cultural Trastos Audiovisuals perquè pugui organitzar aquestes activitats amb nens,
joves i adults de Palafrugell i rodalies.
Vista la proposta de contracte de serveis entre l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Associació Cultural Trastos Audiovisuals per al 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de pedagogia cinematogràfica entre l’Ajuntament de
Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2012
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Palafrugell i l’Associació Cultural Trastos Audiovisuals, NIF G17.980.897, amb una
aportació màxima de nou-cents euros (900,00 €), a pagar en efectiu en dues fases:
1r. pagament

700,00 €

Febrer de 2012
Prèvia presentació de la
factura corresponent

2n. pagament

200,00 €

Abril de 2012
Prèvia presentació de la
factura corresponent

Segon.- Aplicar aquesta despesa a la partida Despeses de Funcionament Activitat
Cultural - 41.331.22613.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

9. Educació
9.1 CONVENI SERVEI TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI.- Aprovació
Atès que el Consell Comarcal té delegades, mitjançant conveni subscrit amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la prestació del servei de
transport no obligatori.
Donat que el transport de l’alumnat que es desplaça des de Llafranc i Calella de
Palafrugell als centres escolars Escola Torres Jonama, Escola Barceló i Matas, Escola
Pi verd i Escola Carrilet de Palafrugell es considera un transport escolar no obligatori ja
que es realitza dins del terme municipal de Palafrugell.
Atès que en exercici d’aquestes competències, el Consell Comarcal del Baix Empordà
gestiona el transport escolar no obligatori de l’alumnat de Llafranc i Calella de
Palafrugell que es desplaça als centres escolars Escola Torres Jonama, Escola
Barceló i Matas, Escola Pi verd i Escola Carrilet de Palafrugell per al curs escolar 2011
- 2012.
Donat que cal concretar els termes de la col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell per a gestionar i sufragar el dèficit derivat
de la prestació del servei de transport escolar no obligatori de l’alumnat de Llafranc i
Calella de Palafrugell que es desplaça als centres escolars Escola Torres Jonama,
Escola Barceló i Matas, Escola Pi verd i Escola Carrilet de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà i l’Ajuntament de Palafrugell per a la regulació de la prestació del servei de
transport escolar no obligatori de l’alumnat de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb un
cost de 1.770 euros, a càrrec de la partida 33.321.48900 de Subvencions entitats
escolars.
Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2012
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Segon.- La durada del conveni s'estableix amb caràcter retroactiu des del 12 de
setembre de 2011 fins al 22 de juny de 2012.

9.2 PROPOSTA PER A LA SIGNATURA DE L'ADDENDA AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PER A LA
REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
ESPECÍFIQUES
DE
L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, ADREÇADES A L'ALUMNAT AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DERIVADES DE LA INADAPTACIÓ
AL MEDI ESCOLAR, EN UNITATS D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDES.Aprovació.Atès que en data d'1 de setembre de 2011 es va signar el conveni de col·laboració
entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Palafrugell, per a la realització
d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària obligatòria,
adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la
inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarització compartida.
Atès que l'esmentat conveni era vigent del dia 1 de setembre de 2011 fins el 31 de
desembre de 2011 i que el mateix conveni contempla la possibilitat de pròrroga
mitjançant addenda al conveni.
Atès que la valoració de les unitats d'escolarització compartida per part del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per part de l'Ajuntament
de Palafrugell és molt positiva i hi ha l'interès manifest de donar-li continuïtat i
prorrogar-lo fins al 30 de juny de 2012.
Atès que amb l'addenda s'actualitza l'import màxim que aportarà el Departament
d'Ensenyament per al període gener-juny de 2012 que serà de 27.288,00 euros,
supeditat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la signatura de l'addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell per a la
realització d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària
obligatòria adreçades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades
de la inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarització compartida fins a la data
del 30 de juny de 2012.

10. IPEP
10.1 MERCATS RESOLUCIONS .- Canvi de titular.Vista la instància amb registre d'entrada núm. 873 de data 19 de gener de 2012
presentada per la senyora MARIA AMAYA AMAYA, com a titular del lloc de venda
núm.4.119 del mercat setmanal, dedicat a la venda de calçat amb una superfície de 10
Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2012
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ml i en la qual sol·licita canvi de titularitat a favor del seu fill, el senyor JUAN JOSÉ
SANTIAGO AMAYA.
Atès que en la mateixa instància amb registre d'entrada a dalt esmentat, el senyor
JUAN JOSÉ SANTIAGO AMAYA accepta el canvi de titularitat de la parada 4.119 a
favor seu, continuant venent el mateix article (calçat).
Vistos els antecedents de raó.
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. 4.119 del mercat setmanal, a favor del senyor JUAN JOSÉ SANTIAGO AMAYA.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

10.2 ATORGAMENT SUBVENCIONS ESTABLIMENTS 2011
Vista la documentació presentada pels establiments que han sol·licitat durant l’exercici
2011 la subvenció per a les inversions de millora d’equipaments turístics, comercials,
foment als emprenedors i creació de pàgines web d’acord amb les bases aprovades a
tal efecte.
Vist l’informe aprovat per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en data 10
de gener de 2011 per a la distribució dels esmentats ajuts.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions per inversions de millora de la
qualitat dels equipaments turístics i comercials, d’acord amb el següent detall:
CAPÍTOL I. MILLORA ESTABLIMENTS COMERCIALS

Decorfusta Baix Empordà, S.L.

CIF

Import

B17692948

1.206,80 €

Magda Planas Soler

1.206,80 €

Cristóbal Rodríguez Román

1.206,80 €

Sandra Hernández Pascual

1.206,80 €

Palé Paper SL

B17569419

1.206,80 €

Duran Hladun SCP

J55042071

361,27 €

Hotel Terramar Llafranc SA

A17020256

1.206,80 €

Rosalia Sánchez Pulido
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Heladerías y Pastelerías
Ampurdán SA (HEPASA)

del A17055682

Antonio Díaz Mondéjar

1.206,80 €
1.206,80 €

Antonio Pascual Narváez

545,86 €

Jaume Jacomet Sánchez

1.206,80 €

CAPÍTOL II. MILLORES D'ESTALVI ENERGÈTIC

CIF
Sant Roc SA

A08094450

Import
proposat
1.000,00 €

CAPÍTOL III. FOMENT ALS EMPRENEDORS

CIF

Import

Verònica Durán Manzano

1.206,80 €

Josep Maria Brancós Prat

1.206,80 €

CAPÍTOL IV. WEB

CIF
Sandra Bisbe Lluís

Import
proposat
290,90 €

Ludus SCP

J55058564

404,28 €

Palé Paper SL

B17569419

158,61 €

Agro-aliment Casademont, SL

B17611039

399,75 €

Hotel Terramar Llafranc SA

A17020256

452,55 €

Sant Roc SA

A08094450

452,55 €

del A17055682

452,55 €

Heladerías y Pastelerías
Ampurdán SA (HEPASA)

CAPITOL V. MILLORA EQUIPAMENTS TURÍSTICS

CIF
Sant Roc SA

A08094450
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Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec a la partida pressupostària
següent 32.430.77001 del Pressupost de Despeses de l’Ajuntament, per import de
19.999,92 €.
Tercer.- Informar als interessats que per tal de fer efectiu el pagament de la
subvenció aprovada, serà requisit imprescindible que presentin a l’Ajuntament
declaració conforme les inversions per les quals van sol·licitar la subvenció han estat
efectivament realitzades en la seva integritat abans del dia 31 d’agost de 2011.
Aquesta documentació caldrà que la presentin abans del 14 de febrer a l’Institut de
Promoció Econòmica de Palafrugell.
Quart.- Notificar el present acord als interessats, a l’Institut de Promoció Econòmica i
al departament de comptabilitat pels seus efectes oportuns.

11. SERVEIS MUNICIPALS
11.1 AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA QUATRIANUAL – PISCOLABIS.Aprovació.Vista la instància núm. 983 de data 23 de gener d’enguany, presentada pel senyor
AHMED LASSMI GHARBAQUI sol·licitant autorització per una durada de quatre anys
per ocupar la via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires davant
del seu establiment anomenat PISCOLABIS situat al carrer de Cavallers, 5 de
Palafrugell i ocupant una superfície de 17 m2.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa, a
favor de :
CONTRIBUENT: AHMED LASSMI GHARBAQUI
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: RISSEC, 13 – 17253 MONT-RAS
SITUACIÓ DE CAVALLERS, 5– 17200 PALAFRUGELL
L'OCUPACIÓ:
TELÈFON:
Segon.- Aprovar la liquidació corresponent, d’acord amb l’ordenança fiscal número 15
taxa per utilització privativa o aprofitament fiscal del domini públic local, article 3d)
Supòsits de no subjecció, en el que textualment diu: “els primers 2 m2 d’ocupació en
terrenys d’ús públic amb taules i cadires per a les ocupacions de caràcter anual”.
CONCEPTE

CATEG.

TEMP.
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Taxa OVP

Especial

Anual

Taules i
cadires
(17 m2)

2 m2
15 m2

No
subjecció
44,80 €

0,00 €
672,00 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

TOTAL

Taxa recollida
escombraries

Anual

21,93 €

17 m2

4

87,72 €

Haurà de fer efectiva la quantitat de 759,72 € a ingressar a la Tresoreria Municipal fins
el 31 de juliol d’enguany, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local. Si transcorregut aquest termini
no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute serà exigit via constrenyiment amb
els recàrrecs, interessos de demora i costos.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2013, 2014 i 2015.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de materials
tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que obligatòriament haurà
de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest, tal
com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa constar
les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi
els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el desenvolupament de
l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència d’instal·lacions
no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit
l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
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molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells dels
arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos de
celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari, s’hauran
de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran d’ésser
de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran d’estar en
perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a l’Àrea
d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.
12. RENDES
12.1 EXACCIONS - Reclamacions
RECLAMACIÓ COM. PROP. MESTRE SAGRERA, 53- APROVACIÓ INGRESSOS
INDEGUTS PER DUPLICITAT PAS DE VEHICLES.
Vistos els rebuts números 490525 i 490523 en concepte de la Taxa per Entrada de
Vehicles de l’immoble situat al carrer Mestre Sagrera, números 47-53, aportats per
l’administració Corredor Mató com a representant de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS MESTRE SAGRERA, 53 PARQUING (NIF H17965344), la qual
sol.licita la revisió dels esmentats rebuts, al.legant que han pagat en concepte
d’entrada de vehicles de forma duplicada.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres, el qual diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, s’acredita que s’ha observat que si hi ha
entrada de vehicles a la finca objecte de la inspecció, amb placa de gual número 2757,
amb una lína groga de 8m i un pas de 5,70 m “.
Atès que és procedent la devolució del rebut pagat número 490525 en concepte de la
Taxa per Entrada de Vehicles.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Comunitat de
Propietaris Mestre Sagrera, 53 amb NIF H17965344, prèvia presentació del rebut
original pagat relacionat a continuació:
Any

Núm.
Rebut

Concepte
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2011 490525

Taxa Entrada Vehicles amb C. Mestre Sagrera,
placa de gual
53

55,60 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord als departaments d'intervenció i tresoreria.

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

Núm.
pòlissa

943
692

DNI

Titular

Import

4464554

JUNY CANALETA SALVADOR

41,40 €

4451764

LLENAS JUSCAFRESA ARSENIO

41,40 €
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762

4472425

MANICH LLAONA JOSEFINA

41,40 €

940

4471369

MARCET FRIGOLA MA ANTONIA

41,40 €

774

4451590

PIFERRER RIGALL JOSEP

41,40 €

646

40300003
63

POCH BATLLE GUILLERMO

41,40 €

722

4456666

VIÑAS MANZANO JORDI

41,40 €

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

RECLAMACIÓ. SILVESTRE BERNAL JIMÉNEZ- SOL.LICITUD DESESTIMADA
BONIFICACIÓ TAXES INDUSTRIALS
Vista la instància amb número de registre d’entrada 799 de data 19 de gener del 2012,
presentada pel senyor SILVESTRE BERNAL JIMÉNEZ, en la qual sol.licita la
bonificació del rebut pagat número 494123 en concepte de la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials corresponent a l’exercici 2011 per l’activitat de “ Bar “ situada
al carrer de la Font, número 39, al.legant que actualment es troba tancat i degut a la
crisis és molt difícil llogar-lo.
Vist el que disposa l’article 14è punt 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes
per recollida d’escombraries 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.
Consultat el departament d’Activitats es comprova que no han presentat la baixa de la
llicència de “ Bar ” corresponent al local situat al carrer de la Font, número 39.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud de bonificació del rebut pagat número 494123 a nom
del senyor SILVESTRE BERNAL JIMÉNEZ en concepte de la Taxa per Recollida
Escombraries Industrials corresponent a l’exercici 2011.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments de tresoreria i
intervenció.

RECLAMACIÓ PROMOCIONS EL BRUGUEROL SL DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS D'IBI.- ESTIMACIÓ
Junta de Govern Local de 2 de febrer de 2012
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Vist l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 16/1/2009, on es desestimava
el recurs de reposició presentat pel senyor FREDERIC RIGAU CORTEY, en
representació de la societat Promocions el Bruguerol, SL, contra la liquidació d'IBI
núm. 320803, corresponent als anys 2005 a 2008, en relació a la finca amb referència
cadastral 3303134EG1430S0001UR, al·legant que estava mal valorada catastralment
perquè se li assignava un ús d'habitatge pels anys 2005 a 2007 quan en realitat havia
de ser valorada amb un ús industrial, i que ja havia presentat recurs davant la
Gerència Territorial del Cadastre a Girona.
Vist l'informe tècnic emès pel Centre de Gestió Cadastral de Girona de data
26/1/2012, on es detalla el valor cadastral d'aquesta finca pels anys 2005 a 2007 amb
ús industrial.
Atès que es comprova que la societat PROMOCIONS EL BRUGUEROL SL no té cap
deute pendent en fase executiva al servei de Recaptació Municipal.
Atès que en base amb les anteriors consideracions és procedent regularitzar les
liquidacions dels anys 2005 a 2007 d'acord amb els nous valors assignats pel
Cadastre.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de Promocions el Bruguerol
SL, per un import total de 3.044,98 euros, en relació a la finca amb referència
cadastral 3303134EG1430S0001UR, segons els següent detall:
ANY

V.CADASTRAL

TIPUS

QUOTA

A DEDUIR

TOTAL

2005

24.167,38

0,8956

216,44

1.191,51

-975,07

2006

24.650,73

0,9135

225,18

1.239,63

-1.014,45

2007

25.143,74

0,9318

234,29

1.289,75

-1.055,46
-3.044,98

Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en
el termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer- Notificar aquest acord a tots els interessats, a l'àrea d'Intervenció, Recaptació i
Tresoreria.

RECLAMACIÓ. E F B APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE PER MINUSVALIA
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1.244 de data 27 de gener del
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2012, presentada per la senyora E F B en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-7946-BF,
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 transportarles.
·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 GI-7946-BF, 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 GI-7946-BF a nom de la senyora E F B amb efectes de
l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

RECLAMACIÓ JANE MARY HARRISON DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
IBI 2007 A 2010.- APROVACIÓ
Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 254, presentada el 9 de gener de
2012 per la senyora JANE MARY HARRISON, on sol·licita la devolució d'ingressos
indeguts dels anys 2007 a 2010, en relació a la finca amb referència cadastral
6611104EG1461S0001LP, objecte tributari carrer Perú, 8, al·legant que el Centre de
Gestió Cadastral de Girona ha modificat el seu valor cadastral.
Vista la resolució del Cadastre de l'expedient núm. 305174,17/11, on s'estima el
recurs presentat per la senyora HARRISON, contra el valor cadastral de la seva finca,
en el qual consta com a data d'alteració el 12 de desembre de 2002.
Atès que en la base de dades de l'Ajuntament el subjecte passiu dels rebuts d'IBI és el
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senyor HARRISON DAVID THOMAS.
Atès que el senyor HARRISON no consta com a deutor de cap deute en fase
executiva en el Servei de Recaptació Municipal.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar la sol·licitud
presentada i en conseqüència procedir a la regularització d'acord amb la nova
valoració cadastral.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor HARRISON per
un import total de 2,235,34 euros, segons el següent detall:
ANY

V.CADASTRAL

TIPUS

QUOTA

A DEDUIR

TOTAL

2007

120.080,18

0,9318

1.118,91

1.641,59

-522,68

2008

122.481,78

0,9592

1.174,85

1.723,66

-548,81

2009

124.931,42

0,9897

1.236,45

1.814,04

-577,59

2010

126.180,73

0,9946

1.254,99

1.841,25

-586,26
-2.235,34

Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia
dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de
“Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al
carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de
Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, a l'àrea d'Intervenció, Tresoreria i
Recaptació.

RECLAMACIO PUIG FARELL JORDI COMPENSAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
Atès que es comprova que en data 2 de desembre de 2011 es va ingressar en la caixa
de recaptació un import de 251,10 Euros, a nom del senyor PUIG FARELL, JORDI en
concepte de devolució parcial de la Hisenda Pública.
Vist el que disposa l’article 66.1 del Reglament General de Recaptació el qual diu :
“Quan un deutor a la 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 PUIG FARELL, JORDI, té un deute amb la
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recaptació municipal en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa
urbana ) de l’any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a nom del senyor PUIG FARELL,
JORDI, per import de DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS --251,10 €--- en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana )
corresponent a l’any 2011.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm.
515.859.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

RECLAMACIONS
PARCIAL

XANDRAKALA

SLU

RECURS

DILIGÈNCIA

ESTIMACIO

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 17.881 de data 07 de desembre de
2011, presentada pel senyor CARLES LARRE I FERRER en representació de la
societat XANDRAKALA SLU, contra la diligència d’embargament d’immobles i
simultàniament, contra la provisió de constrenyiment dictada en la liquidació 426606,
per l'IBI ( Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana ), exercicis 2007 a 2009,
de la finca amb referència cadastral 7203102EG1470S0001ZB, al·legant que el deute
es troba suspès i garantit.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 24 de gener de 2012, que diu
textualment: “El deute reclamat corresponen als exercicis 2007 a 2010 de l’Impost
sobre Béns Immobles naturalesa urbana.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2010 es desestimava
la instància amb número de registre d’entrada 12609 presentada per l’interessat en
data 16 d’agost de 2010, dintre del període voluntari concedit, referent a l’Impost sobre
Béns Immobles, i s’aprovava la suspensió de la liquidació 426606 de l’Impost sobre
Béns Immobles exercicis 2007 a 2009, d’import 21.370,49 euros previ dipòsit d’un aval
bancari a la Tresoreria Municipal. Aquest acord no va ser notificat a l’obligat tributari.
Per acord de Junta de Govern Local 22/12/2011, s’acorda deixar sense efectes l’acord
de suspensió de la liquidació d’IBI núm. 426606 i continuar amb el procediment de
recaptació, atès que en data 28 de novembre de 2011 consta emes acord per part del
Centre de Gestió Cadastral sense que es redueixi el valor cadastral del sòl de
l’immoble.
Atès que de l’acord de suspensió de 15 d’octubre de 2010 no va tenir coneixement
l’interessat fins la presentació d’aquest recurs contra l’embargament, en aplicació de
l'article núm. 167.3 de la Llei 58/2003, General Tributària, s’havia de considerar
suspens el procediment de recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Estimar parcialment el recurs, reposant en període voluntari de cobrament la
liquidació 426.606 corresponent a l’Impost sobre Béns Immobles dels exercicis 2007 a
2009, pel TERMINI DE QUINZE des del següent a la notificació d’aquest acord, i amb
inclusió dels interessos de demora pel temps de la suspensió, que seran els següents:
Núm. Liq.

Import

Data inici

Data final

Interès

Total a pagar

426606

21370,49

21/07/10

22/12/11

1519,35

22889,84

Segon.- Informar a l’interessat que el pagament de la liquidació principal, de 21.370,49
Euros, es podrà liquidar en el termini concedit (15 dies), mitjançant transferència
bancària al comte, titularitat de l’Ajuntament de Palafrugell, núm. 2100-0050-240200582226, de Caixa Pensions Barcelona “La Caixa”; i en cas d’impagament,
s’iniciarà el procediment de constrenyiment i es procedirà a executar la garantia.
Tercer.- Informat igualment a l’interessat que el pagament dels interessos es podrà
realitzar en els terminis que figurin a la seva notificació.
Quart.- Advertir que es continuarà el procediment de constrenyiment pels rebuts
d’Impost sobre Béns Immobles, corresponents als exercicis 2010 i 2011, i per la Taxa
per entrada de vehicles (2011), que no han estat objecte de suspensió.

RECLAMACIÓ CRISTINA MORGADO ANUL·LAR RECÀRREC I INTERESSOS
LIQUIDACIÓ IIVT ESTIMAR
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 19.019 de data 30 de desembre de
2011, presentada per la senyora CRISTINA MORGADO BAS sol·licitant l’anul·lació del
recàrrec i interessos del la liquidació 523234 corresponent a l’Impost sobre l'Increment
de Valor dels Terrenys, al·legant manca de notificació de la liquidació.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 20 de gener de 2012, que diu
textualment: “
Vist que la liquidació va ser adreçada a Vilassar de Dalt, retornada pel servei de
correus amb la indicació “adreça incorrecta”, i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província de 05/09/2011.
Vist que la senyora Morgado havia comunicat la seva adreça correcta a Vilassar de
Mar (instància núm. 9.305 de 17/06/2011), amb anterioritat a l’aprovació de la
liquidació.
Atès que no s’ha practicat correctament la notificació de la liquidació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar el recurs presentat per la senyora CRISTINA MORGADO BAS,
aplicant l’import de 244,64 euros al cobrament del principal de la liquidació 523234, i
procedint a l’anul·lació dels recàrrecs del procediment executiu i els interessos de
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demora.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Intervenció, la Recaptació i la
Tresoreria Municipals.

RECLAMACIÓ JOSEP LOAISA RECURS LIQUIDACIÓ IIVT DESESTIMAR
Vista la instància amg registre d'entrada 18895 de data 29 de desembre de 2011,
presentada pel senyor JOAN MOLLA CALLÍS, en representació de JOSEP LOAISA
GIL, contra la provisió de constrenyiment dictada en data 22/11/2011, corresponent a
la liquidació 496450, per l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys (herència)
de la finca del carrer Cases Noves, 37.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació en data 23 de gener de 2012, que diu el
següent: “
La liquidació va ser notificada en data 19/09/2011 i objecte de recurs de reposició,
presentat en data 19/10/2011. Per resolució de l’Alcaldia de data 13/12/2011 es va
acordar desestimar el recurs interposat.
La provisió de constrenyiment s’ha notificat en data 30/11/2011, i no es va pagar en
els terminis legals de l'article núm. 62 punt 5 de la Llei 58/2003, General Tributària.
L'article núm. 167 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “3.
Contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els motius d’oposició
següents:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Sol•licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la
identificació del deutor o del deute constret.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs presentat per no ser procedent la suspensió, continuant
amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, a la recaptació i tresoreria municipal.

RECLAMACIÓ ANNA SERRA COMPENSAR DEVOLUCIÓ INGRESSOS ESTIMAR
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 1040 de data 24 de gener de 2012,
presentada per la senyora SERRA GIRBAU, ANNA, sol·licitant la compensació de la
liquidació núm. 528.970, per un import de 4.470,13 Euros, en concepte d'IBIUL
( Impost sobre bens immobles noves altes de cadastre ), corresponents als anys 2008,
2009, 2010 i 2011, amb les liquidacions pendents núm. 528.974 i 528.972.
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Atès el que disposa l'article 72 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General
Tributària, que diu textualment el següent:
“Article 72
Compensació a instància de l'obligat tributari
1. L'obligat tributari pot sol·licitar la compensació dels deutes tributaris que estiguin
tant en període voluntari de pagament com en període executiu.”
Vist que les liquidacions núm. 528.972 i 528.974 en concepte d'IBIUL ( Impost sobre
bens immobles noves altes de cadastre ), corresponents als anys 2008, 2009, 2010 i
2011 i per uns imports de 1.935,52 i 1.965,81 Euros, respectivament, resten pendents
de pagament, per un import total de 3.901,33 Euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Compensar la devolució corresponent al rebut 528.970, per un import de
4.470.13 Euros, amb les liquidacions pendents, quedant de la forma següent:
REBUT

COGNOMS I NOM

528970 SERRA GIRBAU,
ANNA

IMPORT A
RETORNAR

IMPORT
LIQUIDACIONS

DIFERÈNCIA

-4.470,13 Euros

3.901,33 Euros

-568,80 Euros

Segon.- Ingressar l'import de 568,80 Euros corresponent a la diferència de les
liquidacions, en el compte bancari de la interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.2 PADRÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2012.
Aprovació.Vista la relació de contribuents del padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica corresponent a l’exercici 2012 per un import total
Vist el que disposa l’article 24 del Reglament General de Recaptació i a l’article 102.3
de la Llei General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
corresponent a l’exercici 2012, per la quantitat global de total 1.453.868,50 euros
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 88 del R.D. 1684/1990, de vint de
desembre, pel que s’aprova el Reglament general de Recaptació s’estableix:
- Període de cobrament en voluntària del dia 15 de febrer del 2012 fins el dia 30 d'abril
de 2012.
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- Lloc de cobrament: Entitats col·laboradores amb el servei de recaptació i Oficina
municipal de recaptació.
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment d’apremi i meritarà recàrrec de constrenyiment , interès de demora i els
costes que es produeixin.
Tercer.- Notificar el present acord als serveis de Recaptació per al seu coneixement i
efectes.

12.5 ALTES IBI.- Aprovació

Vistos els acords corresponents a noves altes per obra nova i segregacions de
l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut
per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s'ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoració emesa pel Centre
de Gestió Cadastral de Girona, compensant els import pagats.
Atès que alguns rebuts resten pendents a la Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la Recaptació Municipal els rebuts pendents que es
relacionen:
ANY/REBUT

CONTRIBUENT

11/512950

MOYA SOLSONA M. DEL ROSARIO

173,04

08/10/461290

EL PI VERD RESIDENCIAL SL

433,97

11/503860

EL PI VERD RESIDENCIAL SL

221,22

09/10/461296

EL PI VERD RESIDENCIAL SL

615,46

11/503862

EL PI VERD RESIDENCIAL SL

313,73

TOTAL

IMPORT

1.757,42 €

Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves per un import total a ingressar
de 8.353,76 euros de l'Impost sobre Béns Immobles Urbana (llistat annexe)
Tercer.- Comunicar el present acord a la Recaptació Municipal, Tresoreria i
Intervenció als efectes oportuns.

DEVOLUCIONS IBI PER NOVES ALTES.- Aprovació
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Vistos els acords corresponents a altes per obra nova i segregacions de l'Impost
sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana que aquest Ajuntament ha rebut per part
del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s'ha procedit a emetre noves altes amb la nova valoracio emesa pel cadastre
de Girona.
Atès que s'han pagat els rebuts abans de que el Cadastre aprovés les noves
valoracions per la qual cosa és procedent la devolució dels imports.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts retornant els imports pagats
erròniament que es relacionen:
ANY

REBUT

TITULAR

IMPORT

2009 361765

CONST. I PROMOCIONS ANEMCO SL

70,28

2010 434189

CONST. I PROMOCIONS ANEMCO SL

71,33

2011 502420

CONST. I PROMOCIONS ANEMCO SL

72,19

2009 361763

CONST. I PROMOCIONS ANEMCO SL.

71,47

2010 434187

CONST. I PROMOCIONS ANEMCO SL

72,54

2011 502418

CONST. I PROMOCIONS ANEMCO SL

73,41

2011 509799

L'AIXADELLA SL
TOTAL

358,68
789,90 €

Segon.- Comunicar el present acord a la Recaptació Municipal, Tresoreria i
Intervenció als efectes oportuns.

13. COMPTABILITAT I PRESSUPOST
13.1 PROPOSTES DESPESA.- Aprovació
Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent proposta de despesa:
Aplicació

Import

2012 71 155 61900 3364,96

Text lliure
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SA. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM CALELLA, LLAFRANC I TAMARIU
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(AS)
TOTAL RELACIO

3364,96

13.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació
A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/4 per
un import d’ QUARANTA-SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-SET euros amb DISSET
cèntims (46.927,17 €).
Aplicació

Import

Text lliure

2012 20 231 63200

11.162,80 DIEYLI COSTA BRAVA SL. OBRA 21/2011
"REPARACIO TEULAT LOCAL SOCIAL C/AMPLE,
ACTUACIO 3.2 PLA BARRIS"

2012 71 171 22717

35.764,37 CENTRE
JARDINERIA
PALAFRUGELL.
CONTRACTE MANTENIMENT JARDINERIA MES
DE GENER 2012

TOTAL RELACIÓ

46.927,17

PROPOSTES URGENTS
SECRETARIA GENERAL
A) COMISSIÓ REDACTORA PER A L'ADAPTACIÓ DE L'ORDENANÇA
REGULADORA DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET, A LA LLEI 25/2010.Aprovació.Amb la finalitat de revisar la normativa reguladora del Registre de parelles de fet de
l’Ajuntament de Palafrugell (2008), que fou adaptada a l'any 2011 a les ordenances
fiscals municipals i que ara cal ajustar-la al que disposa la Llei 25/2010, de 29 de juliol,
del llibre segon del Codi Civil de Catalunya.
Atès el que disposen els articles 62 i següents del Decret 179/1995, pel que s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Crear la comissió d’estudi per iniciar la revisió de la normativa reguladora del Registre
de parelles de fet de l’Ajuntament de Palafrugell (2008), que fou adaptada a l'any 2011
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a les ordenances fiscals municipals i que ara cal ajustar-la al que disposa la Llei
25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya., la qual estarà
integrada de la següent manera:
- Serà President de la comissió, l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Palafrugell
senyor JULI FERNANDEZ IRUELA.
- Serà Sots President de la comissió, el Primer Tinent d'Alcalde, senyor ALBERT
GOMEZ CASAS.
Altres membres de la comissió:
– El regidor senyor LLUÍS PUJOL MASCORT, en representació del Grup
Municipal de Convergència i Unió.
– La regidora senyora JUDITH ZARAGOZA LLIRINÓS en representació del Grup
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
– El/la regidor/a que designi el grup municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya.
– El/la regidor/a que designi el grup Municipal de l'Entesa.
– El/la regidor/a que designi el grup municipal de Partit Popular de Catalunya.
– El regidor senyor EDUARD GUERRA CASTILLO, en representació del grup
municipal de Plataforma per Catalunya.
– La senyora LÍDIA GONZÀLEZ RAMOS, Tècnica de Gestió Documental de
l’Ajuntament de Palafrugell.
– El senyor JORDI TURON SERRA, Secretari de l’Ajuntament de Palafrugell.
Actuarà de Secretari de la comissió, el Secretari de la Corporació, senyor JORDI
TURON i SERRA, o funcionari en qui delegui.
La comissió, per conducte de l’Ajuntament, podrà reclamar la presència d’altres
tècnics, quan ho cregui oportú.

ACTIVITATS
B) RESPOSTA A LES AL.LEGACIONS DEL TITULAR
COMERCIAL "EL RUN RUN DE LA PANXA".- Aprovació.-

DE

L'ACTIVITAT

Atès el decret d'alcaldia número 2813/2011, que literalment diu:
Requerir, amb caràcter urgent i immediat, al titular de l’activitat de botiga de xarcuteria,
amb degustació (annex III), a Plaça Nova, núm. 14 de Palafrugell, amb nom comercial
“El run run de la panxa”, que gestiona el senyor Eduard Guerra Castillo, que tramiti
una nova comunicació prèvia d’adequació per l’activitat que desenvolupa realment, i
en concret per l’activitat de bar (activitat recreativa), amb terrassa.
El termini per presentar la comunicació prèvia d’adequació és de vint dies hàbils a
comptar de la notificació del present acord i caldrà aportar la següent documentació:
1. Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil.
2. Declaració responsable conforme es compleix amb els requisits establerts al
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decret 112/2010, d’espectacles i activitats recreatives.
3. Formalització de la comunicació prèvia.
Atès que el dia 22 de desembre de 2011, registre d'entrada 18653, el senyor Eduard
Guerra Castillo ha realitzat al.legacions en el sentit que enten que la seva activitat
s'ajusta totalment a la normativa.
Atès que el dia 30 de gener de 2012, els serveis jurídics de la Corporació han fet
informe que literalment diu:
L’equip de govern de l’Ajuntament de Palafrugell sol.licita informe en relació a les
al.legacions el dia 22 de desembre de 2011, pel senyor Eduard Guerra Castillo, en
relació a l’activitat comercial “El run run de la panxa” ubicat a Plaça Nova núm. 14 de
Palafrugell, i en concret, si l’activitat que exercita s’ajusta a la legalitat.
D’acord amb la petició realitzada cal exposar els següents
FETS PREVIS:
a)
El dia 31 de març de 2008, l’Alcalde-President va dictar el decret d’alcaldia
número 592/2008, en què es procedeix al registre definitiu de l’activitat de botiga de
xarcuteria, amb degustació, a Plaça Nova núm. 14 de Palafrugell, en virtut de la
comunicació prèvia (annex 3, Llei 3/1998).
b)
El projecte que acompanya la comunicació prèvia es refereix a un local de venda
de xarcuteria i degustació de pernil, embotits i formatges, amb una superfície útil de
20,07 m2, i un aforament de 5 persones. L’activitat està classificada com carnisseria,
amb obrador (l’obrador s’integra en el mateix espai de venda, permetent-se els treballs
de llescat de pernil i formatge). Així mateix, es parla de comerç al detall de carn i de
productes càrnics.
c)
El dia 16 de setembre de 2010 es va realitzar un requeriment al titular de
l’esmentada activitat perquè deixés lliure d’objectes l’escala comunitària, no tanqués
els gossos al magatzem i tanqués la porta de l’activitat que comunica amb l’escala
comunitària, ja que hi havia hagut la queixa d’un veí en relació a sorolls, custòdia de
gossos i ocupació d’un element comú com a magatzem d’aliments i begudes.
d)
El dia 5 de setembre de 2011, la Policia Local aixeca l’acta número 178/2011 en
què es fan constar les queixes d’un ciutadà i la seva família, per la negativa de
l’establiment esmentat, a donar-li el corresponent full de reclamacions per unes
desavinences amb el menjar servit.
e)
En el projecte consta que hi ha un espai d’1,16 m2 per lavabo en què hi ha una
tassa de wàter comuna pels clients i el personal de servei i un rentamans.
f)
L’alcalde-president de la Corporació, va dictar el decret d’alcaldia número
2813/2011 que literalment diu:
Requerir, amb caràcter urgent i immediat, al titular de l’activitat de botiga de xarcuteria,
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amb degustació (annex III), a Plaça Nova, núm. 14 de Palafrugell, amb nom comercial
“El run run de la panxa”, que gestiona el senyor Eduard Guerra Castillo, que tramiti
una nova comunicació prèvia d’adequació per l’activitat que desenvolupa realment, i
en concret per l’activitat de bar (activitat recreativa), amb terrassa.
El termini per presentar la comunicació prèvia d’adequació és de vint dies hàbils a
comptar de la notificació del present acord i caldrà aportar la següent documentació:
1. Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat
civil.
2. Declaració responsable conforme es compleix amb els requisits establerts al decret
112/2010, d’espectacles i activitats recreatives.
3. Formalització de la comunicació prèvia.
g)
Aquesta activitat ha vingut gaudint, de forma periòdica, d’autorització de Junta
de Govern Local (18 de març de 2011), per ocupar, amb taules i cadires (terrassa) la
via pública confrontant a l’establiment (Plaça Nova, 14).
h)
El dia 22 de desembre de 2011, registre d’entrada 18653, el senyor Eduard
Guerra Castillo, titular de l’activitat, ha realitzat al·legacions enfront el decret inicial,
exposant que l’activitat compleix amb la normativa legal i reglamentària específica.
Els següents fets li són d’aplicació les següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
1. En relació a la problemàtica plantejada sobre els lavabos, cal exposar que
l’Ajuntament de Palafrugell, per les activitats de restauració i de bar, exigeix dues
cabines diferenciades per sexe més un rentamans. En aquest mateix sentit es
pronuncia l’article 47 del decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’Espectacles Públics i activitats recreatives, conforme fins a 50 persones
d’aforament, com és el cas, caldrà un lavabo amb dues cabines diferenciades entre
homes i dones.
Per tant, l’activitat de bar que actualment desenvolupa s’hauria d’adaptar a aquestes
previsions normatives.
S’entén per servei de bar aquella activitat que disposa de servei de taula, per
proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes, tapes i entrepans.
2. En relació al tema de la terrassa a la via pública, exposar que aquesta ocupació
s’ajusta a normativa, ja que l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant acords de Junta de
Govern Local (18 de març de 2011), ha autoritzat aquesta, i ha ingressat les
corresponents taxes.
3. En relació al tema del magatzem de les mercaderies, manifestar que no es poden
ocupar els elements comuns de les escales per amuntegar begudes i aliments.
Correspondrà als serveis d’inspecció de l’Ajuntament comprovar-ho a efectes de
salubritat, atès que la denuncia que es va presentar és de data 16 de setembre de
2010, i sense perjudici del que estableixi o acordi la comunitat de propietaris.
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4. El permís d’activitat que ostenta és el de botiga-xarcuteria amb degustació i no de
bar (veure acta de la Policia Local anteriorment esmentada).
5. Per tal de regularitzar la situació caldria fer una nova comunicació prèvia
d’adequació per l’activitat que desenvolupa realment, i en concret per l’activitat de bar
(activitat recreativa i de restauració). Caldria aportar la següent documentació:
 Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil.
 Declaració responsable conforme es compleix amb els requisits establerts al
decret 112/2010, d’espectacles i activitats recreatives.
 Formalització de la comunicació prèvia.
Per tot l’exposat es realitzen les següents
CONCLUSIONS:
Primera.- Caldria fer una nova comunicació prèvia d’adequació per l’activitat que
desenvolupa realment, i en concret per l’activitat de bar (activitat recreativa i de
restauració). Caldria aportar la següent documentació:
 Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil.
 Declaració responsable conforme es compleix amb els requisits establerts al
decret 112/2010, d’espectacles i activitats recreatives.
 Formalització de la comunicació prèvia.
Segona.- No es poden ocupar els elements comuns amb aliments i begudes (cal
comprovació dels serveis d’inspecció a efectes de salubritat).
Tercera.- Cal que l’activitat disposi del corresponent full de reclamacions, d’acord amb
el que estableix la normativa.
Quarta.- Lavabos: S’haurien d’adaptar a la normativa esmentada, ja que actualment
no compleixen per una activitat de bar (servei de taula per proporcionar al públic,
mitjançant preu, begudes acompanyades de tapes i entrepans).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Cal que el titular, senyor Eduard Guerra Castillo, ajusti l'activitat real que
desenvolupa, a la llicència autoritzada, que és la de venda de xarcuteria i degustació
de pernil, embotits i formatges.
Segon.- Cas que no opti per l'opció primera, caldrà realitzar una nova comunicació
prèvia d’adequació per l’activitat que desenvolupa realment, i en concret per l’activitat
de bar (activitat recreativa i de restauració). Caldria aportar la següent documentació:
 Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil.
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 Declaració responsable conforme es compleix amb els requisits establerts al
decret 112/2010, d’espectacles i activitats recreatives.
 Formalització de la comunicació prèvia.
Tercer.- No es poden ocupar els elements comuns amb aliments i begudes (cal
comprovació dels serveis d’inspecció a efectes de salubritat).
Quart.- Cal que l’activitat disposi del corresponent full de reclamacions, d’acord amb el
que estableix la normativa.
Cinquè.- Lavabos: S’han d’adaptar a la normativa esmentada, ja que actualment no
compleixen per una activitat de bar (servei de taula per proporcionar al públic,
mitjançant preu, begudes acompanyades de tapes i entrepans).

EDUCACIÓ
C) CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EXTERN DE MONITORATGE PER A
L'ACTUACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES, EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU
D'ENTORN DE PALAFRUGELL.-AprovacióAtès que els Plans Educatius d'Entorn són una proposta educativa innovadora que vol
donar resposta a les múltiples necessitats de la societat actual.
Atès que els dos eixos bàsics dels Plans Educatius d'Entorn són el foment de la
cohesió social per mitjà de l'educació intercultural, del lleure i la consolidació del català
com a llengua d'ús social habitual.
Atès, que els Plans Educatius d'Entorn són coresponsabilitat del Departament
d'Educació i de l'Ajuntament de Palafrugell, donat l'acord d'acceptació, per unanimitat,
del pla d'entorn pel Consell Escolar Municipal de Palafrugell en data de 5 de desembre
de 2005 i la ratificació de la Junta de Govern en sessió del dia 15 de desembre de
2005.
Atès que els objectius de les activitats esportives són enfortir la participació de tot
l'alumnat en activitats de lleure,reduir les desigualtats entre col·lectius i fomentar la
formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança
en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió,
l'autogestió, la cooperació, el treball en equip,...
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Contractar el servei extern d'Il·lusions perquè s'encarregui de la contractació i gestió
del monitoratge necessari per poder desenvolupar l'activitat esportiva de vòlei en el
CC Prats de la Carrera del dia 7 de febrer de 2012 fins el dia 8 de juny de 2012. El
cost total de la contractació del servei serà de 450 euros que aniran a càrrec de la
partida 33.321.22708, de Ciutat Educadora.
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent dos quarts de
deu del matí. En dono fe.
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