Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE
MARÇ DE 2012

Núm.: JGL2012/9
Dia i hora: 01/03/2012 09:00:00
Lloc: Sala de Junta 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
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han escusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
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 les nou del matí del dia 1 de març de 2012.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 23
de febrer de 2012, l'esborrany de laqual ha estat tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2. GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 425/10. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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Vista la instància presentada en data 16 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 2187/12, pel senyor Juan Montoya i Miguel, en representació de la Comunitat
de Propietaris Pi i Margall 8 de Palafrugell, amb CIF número E-17.097.767, sol·licitant
la devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant
compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 425/10,
concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 28 de gener de
2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 23 de febrer
de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 7 de febrer de 2011 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 16 de febrer de 2012, amb registre
d’entrada número 2187/12, pel senyor Juan Montoya i Miguel, en representació de la
Comunitat de Propietaris Pi i Margall 8 de Palafrugell, amb CIF número E-17.097.767, i
retornar la garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la
condició de la llicència d’obres amb expedient número 425/10, 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 Juan Montoya i Miguel, en representació
de la Comunitat de Propietaris Pi i Margall 8 de Palafrugell, i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 527/05. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 16 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 2180/12, pel senyor Josep Roca i Vila, sol·licitant la devolució de la garantia
de 3.000 € dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 527/05, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 11 d’agost de 2005.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 23 de febrer
de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000 €, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 8 d’octubre de 2005
per garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 16 de febrer de 2012, amb registre
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2

Ajuntament de Palafrugell

d’entrada número 2180/12, pel senyor Josep Roca i Vila, i retornar la garantia de 3.000
€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 527/05, prèvia presentació de l’original de la carta de
pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de
compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Josep Roca i Vila i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2.1.3 EXPEDIENT 526/05. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 16 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 2179/12, pel senyor Joan M. Ferran Aymar, sol·licitant la devolució de la
garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 526/05, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 11 d’agost de 2005.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 23 de febrer
de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 8 d’octubre de 2005 per
garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 16 de febrer de 2012, amb registre
d’entrada número 2179/12, pel senyor Joan M. Ferran Aymar, i retornar la garantia de
3.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 526/05, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Joan Mª Ferran Aymar i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.4 EXPEDIENT 639/10. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 17 de febrer de 2012, amb registre d’entrada
número 2247/12, per la senyora Montserrat Rosell López, en representació del senyor
Timo J. Karjalainen, sol·licitant la devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 639/10, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada
en data 18 de febrer de 2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 22 de febrer
de 2012.
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 7 d’octubre de 2011 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 17 de febrer de 2012, amb registre
d’entrada número 2247/12, per la senyora Montserrat Rosell López, en representació
del senyor Timo J. Karjalainen, i retornar la garantia de 3.000€ dipositada en aquest
Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 639/10, 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 a la senyora Montserrat Rosell López, en
representació del senyor Timo J. Karjalainen i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

2.1.5 EXPEDIENT 566/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 26 de gener de 2012, amb registre d’entrada
número 1193/12, per la senyora Nuria Anton Virgili, 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 566/11, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 9 de desembre de 2011.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 22 de febrer
de 2012.
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 23 de desembre de
2011 per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 26 de gener de 2012, amb registre
d’entrada número 1193/12, per la senyora Nuria Anton Virgili, i retornar la garantia de
1.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 566/11, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora Nuria Anton Virgili i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 102/12.- 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
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: Llibert Dabant Perez
Representat per :Arquitectura Ferrés Marcó, S.L
Obra Legalització de construcció d'un porxo al pati
Carrer Manuel de Falla, 8
Expedient núm.
102/12
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
225,41 €

NIF: B-17.815.655
Població: PALAFRUGELL

3. CONTRACTACIÓ
3.1. CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES D'OBRES
MUNICIPALS.- Adjudicació.Atès la necessitat de facilitar un llibre d'incidències als adjudicataris de contractes
d'obres, en el moment de signar i formalitzar el contracte, per tal de complir amb la
normativa de seguretat i salut en el treball, en les obres de construcció i enginyeria
civil.
Atesa la proposta presentada per “Grafiques Agustí” representada per Lluis Agustí
Soles, amb domicili al carrer Bailén, 45-47 (17200) Palafrugell, d'editar 50 unitats, de
10 jocs duplicats i numerats, de llibre d'incidències per les obres municipals, fabricats a
mida per l'Ajuntament de Palafrugell, per import de 130 euros sense IVA.
Atès el que estableix l'article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s'aprova
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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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 :
Primer.- Adjudicar a “Grafiques Agustí” Lluís Agustí Soles, amb domicili al carrer
Bailén, 45 (17200) Palafrugell, el contracte menor de subministres d'edició de 50
unitats de llibres d'incidències per les obres municipals, fabricats a mida per
l'Ajuntament de Palafrugell, per import de 153,40 euros IVA inclòs.
Segon.- Atesa l'escassa quantia del contracte no caldrà dipositar la garantia definitiva
del 5% del preu d'adjudicació.

3.2 AMPLIACIÓ CONTRACTE MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL
CENTRE MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.Adjudicació.ATÈS l'acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 13 de març de 2009, i que
literalment diu:
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a la realització del contracte de serveis integrals de manteniment
informàtic de les dependències municipals: Centre Municipal d’Educació i Biblioteca
Municipal, de Palafrugell.
Segon.- Adjudicar provisionalment aquests serveis a l’empresa MECA CENTRE SL,
amb núm. CIF B-17330127, representada pel senyor Albert Millàn i Bosch, domiciliada
al carrer Pompeu Fabra, núm. 94, CP 17200 de PALAFRUGELL, per la quantitat total
anual, dels dos centres, de 3.900 euros, IVA inclòs,(àrea d’Educació 2.400 € i
Biblioteca Pública 1.500 €), amb càrrec a la Partida núm. 11 121 21600 “Contractes
Manteniment Equipament Informàtic”, del Pressupost d’enguany, d’acord amb la oferta
presentada i millores incloses les quals seguidament es detallen:
- El nombre d’hores anuals adjudicades al servei de manteniment de les dues
instal·lacions municipals de referència serà il·limitat així com les de consulta
“Hotline”, dins de l’horari comercial en dies laborables, entre les 9h. i les 14h. i entre
les 16h i les 20h.
- El temps de resposta serà immediat.
S’aplicarà un descompte del 7% en el hardware que hagi de ser substituït per avaria,
peces malmeses o desgastades, i fins i tot, en les ampliacions dels equips.
- S’efectuarà un descompte del 7% en els consumibles dels equips cobert pel
present contracte de manteniment.
La vigència d’aquest contracte de serveis serà des del dia 12 de setembre de 2009 i
fins al dia 11 de setembre de 2013. Així mateix es preveu la possibilitat de pròrroga,
per dos anys més (1 + 1), de mutu acord de les parts, i que caldrà que ho manifestin
de forma expressa abans de finalitzar el contracte, fins el dia 11 de setembre de 2.015.
Tercer.- L'adjudicatari, per garantir aquests serveis, haurà de dipositar, en el termini
de quinze dies hàbils comptats des de la data de recepció d’aquesta notificació, una
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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fiança de 168,10 euros, que és el 5 per 100 del preu d’adjudicació, sense l’IVA, i portar
els certificats conforme es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
Quart.- Facultar el senyor Lluís Medir i Huerta, 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.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’adjudicatari, a la resta de licitadors, a l’Àrea
d’Educació, a l’Àrea d’Informàtica, a la Biblioteca Municipal i publicar-ho en el perfil
contractant (pàgina web municipal).
Atès el contingut de la proposta d'ampliació del manteniment d'equipaments
informàtics a la Biblioteca Municipal, per un import addicional de 660 euros a l'any, i
que engloba:
a) Taulell de prèstec: 2 PC's + 2 impressores
b) Taulell infantil: 1 PC + 1 impressora/escàner
c) Taulell primer pis: 1 PC + 1 impressora/escàner
d) Despatx: 1 PC + 2 impressores
e) Portàtils: 2 netbooks ACER + 1 portàtil HP
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar, amb efectes econòmics i administratius d'1 de gener de 2012,
l'ampliació del contracte de manteniment dels equipaments informàtics de les
dependències municipals: Centre Municipal d’Educació i Biblioteca Municipal, de
Palafrugell. En concret s'ampliarien els ordinadors a la Biblioteca Municipal.
Segon.- Adjudicar aquests serveis a l’empresa MECA CENTRE SL, amb núm. CIF B17330127, representada pel senyor Albert Millàn i Bosch, domiciliada al carrer Pompeu
Fabra, núm. 94, CP 17200 de PALAFRUGELL, per la quantitat total anual, de 660
euros, IVA inclòs, amb càrrec a la Partida núm. 11 920 21600 “Contractes
Manteniment Equipament Informàtic”, del Pressupost d’enguany, d’acord amb la oferta
presentada i millores incloses.

3.3 CONTRACTE MENOR D'OBRES DE REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER CUL DE
SAC I UN TRAM DEL CARRER FLAÇÀ A PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres de repàs
asfàltic carrer Cul de Sac/Flaçà, d’acord amb l’informe valorat (ref 51-11, gener de
2012), amb un pressupost de 17.354,09 € IVA inclòs, millorable a la baixa i un termini
d’execució de les obres d’una setmana.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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-

CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA. …………….. 12.478,29 euros IVA inclòs
AGLOMERATS GIRONA SA …….………….. 12.800,38 euros IVA inclòs
RUBAU TARRÉS SAU …..................……….. 14.350,00 euros IVA inclòs

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres del repàs asfàltic del
carrer Cul de Sac/Flaçà, d’acord amb l’informe valorat ref 52-11, gener de 2012.
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA, amb domicili
a la carretera de Girona a Sant Feliu Km 11,5 (17244) de Cassà de la Selva, amb NIF:
A-17034505, el contracte menor d’obres, del repàs asfàltic del carrer Cul de Sac/Flaçà,
a Palafrugell, pel preu de 12.478,29 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150
61905 del Pressupost de despeses de l’Ajuntament. Les obres tindran un termini
d’execució d’una setmana.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia d’aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernandez 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.

3.4 CONTRACTE MENOR D'OBRES DE REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER
TORRENT, A PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres de repàs
asfàltic carrer Torrent, d’acord amb l’informe valorat (ref 51-11, gener de 2012), amb
un pressupost de 29.249,14 € IVA inclòs, millorable a la baixa i un termini d’execució
de les obres d’una setmana.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
-

CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA. …………….. 19.392,15 euros IVA inclòs
AGLOMERATS GIRONA SA …….………….. 27.786,69 euros IVA inclòs
RUBAU TARRÉS SAU …..................……….. 24.130,00 euros IVA inclòs

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres del repàs asfàltic del
carrer Torrent, d’acord amb l’informe valorat ref 51-11, gener de 2012.
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA, amb domicili
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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a la carretera de Girona a Sant Feliu Km 11,5 (17244) de Cassà de la Selva, amb NIF:
A-17034505, el contracte menor d’obres, del repàs asfàltic del carrer Torrent, a
Palafrugell, pel preu de 19.392,15 euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150
61905 del Pressupost de despeses de l’Ajuntament. Les obres tindran un termini
d’execució d’una setmana.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia d’aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernandez 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.

3.5 CONTRACTE MENOR D'OBRES DE REPÀS ASFÀLTIC DEL CARRER
TORRETES, A PALAFRUGELL.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres de repàs
asfàltic carrer Torretes, d’acord amb l’informe valorat (ref 49-11, gener de 2012), amb
un pressupost de 42.089,29 € IVA inclòs, millorable a la baixa i un termini d’execució
de les obres d’una setmana.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
-

CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA. …………….. 28.176,19 euros IVA inclòs
AGLOMERATS GIRONA SA …….………….. 30.838,82 euros IVA inclòs
RUBAU TARRÉS SAU …..................……….. 25.500,00 euros IVA inclòs

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres del repàs asfàltic del
carrer Torretes, d’acord amb l’informe valorat ref 49-11, gener de 2012.
Segon.- Adjudicar a favor de l’empresa RUBAU - TARRÉS SAU, amb domicili a
l’Avinguda Girona, 33 (17142) VERGES, amb NIF: A-17018813, el contracte menor
d’obres, del repàs asfàltic del carrer Torretes, a Palafrugell, pel preu de 25.500,00
euros IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61905 del Pressupost de despeses de
l’Ajuntament. Les obres tindran un termini d’execució d’una setmana.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia d’aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernandez 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.
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3.6 CONTRACTE MENOR D'OBRES, PER A LA PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DE
VORERA A L'AVINGUDA JOAN PERICOT DE CALELLA.- Adjudicació.Atès que el dia 9 de febrer de 2012, a través de Junta de Govern Local s'aprova l'inici
del contracte menor per a la pavimentació d'un tram de vorera a l'Avinguda Joan
Pericot de Calella, amb un preu de licitació de deu mil sis-cents trenta-cinc euros i
dinou cèntims (10.635,19 €), IVA inclòs, millorable a la baixa i un termini d'execució de
les obres de quinze dies.
Atès que es va convidar a Consvidal SL i Excavacions TODI 3000 SL.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s'aprova el text refòs de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm.276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació menor d’obres per a la pavimentació
d'un tram de vorera a l'Avinguda Joan Pericot de Calella, d’acord amb l’informe valorat
ref 54-11.
Segon.- Adjudicar aquestes obres, a l’empresa CONSVIDAL, SL, amb CIF
B17534694, i com a representant la senyora Elvira Vidal Gutierrez, domiciliada al
carrer Josep Bonay i Vidal, 35 (17200) Palafrugell per la quantitat total de nou mil cinccents setanta euros amb vuitanta-cinc cèntims (9.570,85 €), IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 21.150.61905 “millores urbanes” del Pressupost Municipal.
Tercer.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.

4. RECURSOS HUMANS
4.1 PLA DE CARRERA 2012.- Aprovació de la proposta de la Comissió de
valoració.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

5. SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
SITUADA AL CARRER ABAT ESCARRÉ, 22 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 22 de febrer de 2011, la Cap de l'Àrea de Serveis municipals de
l'Ajuntament de Palafrugell, ha aixecat acta, en què fa constar que s'ha realitzat una
inspecció ocular de la finca situada en el carrer Abad Escarré, 22 de Palafrugell i
s'observa que s'ha retallat la tanca de xiprers existent a la propietat deixant branques
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al camí públic, la qual cosa vulnera les ordenances municipals.
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 JOAN MOLINA GONZÁLEZ, amb domicili al carrer Abad
Escarré, 22 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a la neteja de les branques retallades de
xiprers i que han deixat al camí públic, de la finca situada al carrer Abad Escarré, 22
de Palafrugell, deixant-lo en condicions de seguretat, salubritat i ornat, 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.

6. BENESTAR SOCIAL
6.1 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ, TRANSPORT ADAPTAT 2011.- Aprovació.Vist el decret dictat pel president del Consell Comarcal del Baix Empordà, el dia 13 de
febrer de 2012, en el qual s'atorga a l'ajuntament de Palafrugell, una subvenció de sis
mil euros, (6.000,00€), pel servei de transport adaptat a Palafrugell, l'any 2011.
Ateses les normes que regulen aquestes ajudes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acceptar la subvenció per import de sis mil euros (6.000,00€) destinats a
sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat a Palafrugell, l'any
2011, concedida per decret del Consell Comarcal del Baix Empordà el 13 de febrer de
2012; i comprometre's a observar en la seva inversió i justificació les normes
aprovades al respecte, que coneix i accepta aquest Ajuntament.
Segon.- Es fa constar expressament que l'ajuntament no disposa de cap altra
subvenció o ingrés afectat per l'activitat que es tracta, que sumats a l'ajuda del Consell
Comarcal sobrepassi el seu cost total.
Tercer.- Alhora es manifesta que l'ajuntament es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà per al seu
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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coneixement i efectes.

7. CULTURA
7.1 NORMES D'ÚS I/O DE FUNCIONAMENT DE LA BÒBILA, ESPAI CULTURAL I
DE FIRES.-Aprovació.Atès que l’edifici de La Bòbila, situat al carrer Garriga, número 30, és de propietat
municipal.
Atès que fins a l’actualitat, aquest equipament ha estat usat principalment per a les
exposicions de la Biennal Miserachs, el Concurs-exposició d’Ornitologia organitzat per
l’Associació Ornitològica del Baix Empordà i per fires i activitats de diferent caire
organitzades per ACOPA, IPEP i altres àrees de l’Ajuntament de Palafrugell. L’espai
havia servit també de magatzem de maquinària pertanyent al Museu del Suro i de
taller d’escenografia dels grups teatrals de l’Aula de Teatre i de Bambolines.
Atès que amb la intervenció de rehabilitació i condicionament de l’edifici, realitzada
durant el 2010-2012, es pretén aconseguir un equipament cèntric i central per a la
cultura i el desenvolupament ciutadà de Palafrugell.
Atès que és necessari aprovar les normes d’ús i/o de funcionament que incorpori
l’estructura i superfície de l’espai, els usos i les condicions de cessió a les entitats
interessades.
Vista la proposta de Normés d’ús i/o de funcionament intern de La Bòbila, espai
cultural i de fires.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les Normes d’ús i/o de funcionament intern de La Bòbila, espai
cultural i de fires.
Segon.- Notificar el present acord a les diferents àrees de l’Ajuntament de Palafrugell
i publicar les Normes d’ús i/o de funcionament de La Bòbila al taulell d’edictes, a la
pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

8. IPEP
8.1. MERCATS MUNICIPALS .8.1.1 UNIFICACIÓ PARADES MERCAT CARN.- Aprovació.Vist l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió del 22 de desembre de 2011 per la
qual es va apovar la titularitat de les parades 4 i 5 del mercat de la carn al senyor
FÈLIX RAMOS BARRADAS, per poder dur a terme les obres de reformes de les
parades esmentades, per poder unificar-les i que quedés una sola parada destinada a
la venda del mateix producte.
Junta de Govern Local d'1 de març de 2012
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Atès que en el punt tercer de l'esmentat acord, deia textualment:
“Tercer.- La modificació de l'alta al Padró corresponent es realitzarà una vegada es
finalitzin les obres de reforma, amb la finalitat de poder facturar els metres definitius de
l'espai corresponent a la parada”.
Vist que les obres han estat finalitzades satisfactòriament.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Unificar les parades 4 i 5 del mercat de la carn, quedant una sola parada
amb el número 4 i amb 11,35 metres lineals a nom del titular FÈLIX RAMOS
BARRADAS.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Informar a l'interessat que el proper rebut del mercat diari de la can, tindrà
efectes el proper mes de març, i correspondrà a la parada 4 de 11,35 metres lineals i
import 374,55,-€/mensuals.
Quart.- Notificar el següent acord a l'interessat i a l'àrea d'Intervenció per als efectes
que correspongui.

8.1.2 RENUMERACIÓ PARADA MERCAT CARN i CANVI DE TITULAR.Aprovació.Vist l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió del 22 de desembre de 2011 per la
qual es va aprovar la titularitat de la parada 6 del mercat de la carn, més una ampliació
adossada per destinar-la com a annexa i utilitzar-la per la col·locació de taules i
cadires, sempre i quan no representés cap impediment per als usos del mercat, a favor
del senyor VÍCTOR VILLALBA HERNÁNDEZ.
Atès que en el punt tercer de l'esmentat acord, deia textualment:
“Tercer.- La modificació de l'alta al Padró corresponent es realitzará una vegada es
finalitzin les obres de reforma, amb la finalitat de poder facturar els metres definitius de
l'espai corresponent a la parada”.
Vista la instància amb número de registre d'entrada 1.077 de data 25 de gener de
2012 presentada pel senyor VÍCTOR VILLALBA HERNÁNDEZ, com a titular de la
parada 6 del mercat de la carn, per la qual sol·licita un canvi de titularitat a favor de la
seva esposa la senyora MERCÈ MARTOS PRATS.
Vista la mateixa instància, en la qual la senyora MERCÈ MARTOS PRATS, accepta el
canvi de titularitat de la parada 6 del mercat de la carn.
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Vist que les obres han estat finalitzades satisfactòriament.
Amb la finalitat que les numeracions de les parades del mercat de la carn tinguin un
ordre numèric seguit.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Renumerar la parada 6 del mercat de la carn, quedant com a parada número
5 amb 2,80 ml i l'ampliació adossada per a l'ús de taules i cadires numerar-la com a
parada número 5 bis amb 1 metre lineal.
Segon.- Estimar el canvi de titular de les parades renumerades en el punt primer a
favor de la senyora MERCÈ MARTOS PRATS.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Informar a la interessada que els propers rebuts del mercat diari, tindran
efectes des del proper mes de març, i correspondran a la parada núm. 5 amb 2,80 ml i
d'import 92,40,-€/mensuals, més la part corresponent a la parada número 5 bis de 1
metre lineal i d'import 16,90,-€ mensuals (corresponent a la tarifa de 16,90,-€/ml que
s'estableix per a les parades exteriors del mercat diari).
Cinquè.- Notificar el següent acord als interessats i a l'àrea d'Intervenció per als
efectes que correspongui.

8.1.3 MERCAT SETMANAL .- AMPLIACIONS.Atès que durant el transcurs dels exercicis 2011-2012 s'han presentat diverses
sol·licituds d'ampliació de parades del mercat setmanal.
Atès que s'està procedint a realitzar una reestructuració de part de l'espai disponible
de les parades del mercat setmanal.
Vist que únicament per motius d'ubicació poden optar a la concessió d'ampliacions, les
instàncies que es relacionen a continuació:
Contribuent
EXPLOTACIONS
MAS PINELL SC

Instància
núm.
AGRÀRIES 17515

Parada
núm.

Metres
parada

Ampliació
sol·licitada

2024

8

2

MUÑOZ RAMIREZ, JOSE

2450

1103

3

1

PASCUAL NEGRA, PERE

1325

1150

3

8

VENTURA VILA, ALBERT

1723

1154

4

2

Junta de Govern Local d'1 de març de 2012

14

Ajuntament de Palafrugell

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Concedir una ampliació a les parades que han presentat instància segons el
llistat adjunt, quedant les parades amb els següents metres lineals:
Contribuent

Metres
parada

Ampliació
concedida

Total
metres

MAS 2024

8

2

10

MUÑOZ RAMIREZ, JOSE

1103

3

1

4

PASCUAL NEGRA, PERE

1150

3

2

5

VENTURA VILA, ALBERT

1154

4

2

6

EXPLOTACIONS
PINELL SC

Parada
núm.
AGRÀRIES

Segon.- Modificar el padró del mercat setmanal.
Tercer.- Informar als interessats que aquest acord tindrà efectes als rebuts
corresponents al 1er semestre del 2012.
Quart.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

9. JOVENTUT
9.1 BASES REGULADORES ACTIVITATS ESTIU JOVE 2012.- Aprovació.Atès que l’Ajuntament de Palafrugell vol garantir que durant el període d’estiu tots els
infants i adolescents de la població tinguin l’oportunitat de participar en activitats
educatives.
Atès que el Programa Estiu Jove engloba tota l’oferta d’activitat de lleure que l’Àrea de
Joventut avala i que ha de tenir unes condicions adequades de qualitat.
Atès que l’Àrea de Joventut ha elaborat unes bases reguladores per tal de definir les
condicions i el procediment a seguir en la sol·licitud i l’establiment de convenis de
col·laboració amb entitats de Palafrugell per a la realització d’activitats de lleure durant
el període d’estiu.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les bases reguladores per incloure activitats de lleure al programa Estiu Jove
2012 de l’Àrea de Joventut

10. MEDI AMBIENT
10.1 MODEL SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ CAMPANYA COMPOSTATGE CASOLÀ
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2012.- Aprovació.Atès que el 15 de març s’inicia des de l’àrea de Medi Ambient una nova campanya de
compostatge casolà en l’àmbit de Pla de Barris.
Atès que per inscriure’s a la campanya i adquirir un compostador cal prèviament
efectuar el pagament d’una fiança.
Atès que és necessari aprovar un nou model d’inscripció a la campanya, ja que es
modifica l’import de la fiança essent de 20 euros per l’obtenció d’un compostador de
420 l de volum.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el nou model de sol·licitud a la campanya de compostatge casolà
2012.
Segon.- Notificar el present acord a l’Oficina d’Atenció al ciutadà i a l’àrea de
Tresoreria.

11. SERVEIS MUNICIPALS
11.1 REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LA
JARDINERIA DELS RECINTES TANCATS.- Aprovació.Vist l'escrit núm. 1442 de data 1 de febrer de 2012, presentat pel CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ, sol·licitant un increment del 2,5% del contracte de
manteniment de la jardineria dels espais tancats, en concepte de revisió de preus.
Atès que d'acord amb les dades de l'IPC català pel període comprès de desembre de
2010 a desembre de 2011 resulta un augment oficial definitu del 2,5%.
Vista la clàusula setena del conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal
del Baix Empordà que textualment diu: “...anualment i en les successives pròrrogues
del conveni, el preu de la prestació de les tasques conveniades es revisarà amb
respecte de l'índex anual de preus al consum de Catalunya”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de preus amb efectes d'1 de gener de 2012, d'acord amb la
variació de l'IPC de Catalunya, de percentatge +2,5%, resultant una certificació
mensual de la següent manera:
DESCRIPCIÓ
IMPORT MENSUAL VIGENT (IVA INCLÒS 8%)

IPC + 2,5%
3885,48

3982,62
--------------
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TOTAL MENSUAL REVISAT (IVA INCLÒS 8%

3982,62

11.2 REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE L'ASCENSOR
DE L'EDIFICI PRINCIPAL DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, SIGNAT AMB
L'EMPRESA ASCENSORS DEL VALLÈS, SA.- Acceptació.VIST que l'empresa ASCENSORS DEL VALLÈS, SA comunica els preus per a l'any
2012, del contracte de manteniment de l'ascensor de l'edifici principal de l'Ajuntament
de Palafrugell situat al carrer Cervantes, 16 de Palafrugell.
ATÈS que l'empresa ASCENSORS DEL VALLÈS, SA no proposa cap augment i
manté els mateixos preus que a l'any 2011, pel que el cost anual del manteniment serà
de 1.689,04 euros impostos inclosos (422,26 euros trimestrals)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada i conforme

12. RENDES
12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
12.1.1 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ QUOTA REDUÏDA ESCOMBRARIES
DOMÈSTIQUES 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.
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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
2088
2182
2251
2113

Núm. Pòlissa

Titular

Import

4470320
4466083
4463915
4465308

CARBALLO RODOLFO
CARBAJO RODRÍGUEZ SANTIAGO
FRANCÈS FARRÉ F XAVIER
HERNÁNDEZ HIDALGO CECILIO

41,40€
41,40€
41,40€
41,40€

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

12.1.2 RECLAMACIONS F B IVTM APROVAR EXEMPCIO
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 1689 de data 07 de febrer de 2012,
presentada per la senyora B G, F en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula GI-2862-BF,
atès que la interessada té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula GI-2862-BF, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 12 de gener de 2009
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
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Mecànica per l'exercici 2012 i posteriors, a nom de la senyora B G, F, pel vehicle amb
matrícula GI-2862-BF.
Segon.- Modificar el padró corresponent i donar de baixa el rebut núm. 533.818.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i la Tresoresia
Municipal.

12.1.3 RECLAMACIÓ A I APROVAR EXEMPCIO VEHICLE
Vista la instància amb número de registre d’entrada 155 de data 5 de gener del 2012,
presentada per la senyora I G, A en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -3668-BRS,
atès que la interessada té reconeguda la qualificació de disminució i renúncia a
l'exempció del vehicle amb matricula GI-3225-BC.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el
qual diu textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -3668-BRS, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 24 d'octubre de 2002 i
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2013 i posteriors, a nom de la senyora I G, A, pel vehicle
matrícula -3668-BRS .
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a la interessada.

12.1.4 RECLAMACIONS MARIA MORALES DEVOLUCIÓ CERTIFICAT APROVAR
DEVOLUCIÓ
Vist l'informe emès per l'OAC ( Oficina d’Atenció al Ciutadà ) en data 10 de febrer de
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2012, que diu el següent:” La senyora Maria Morales Montes, domiciliada al carrer
Doctor Fleming, 2 de Palafrugell, va demanar amb data 9 de febrer de 2012 i registre
d’entrada núm. 1900, un certificat d’inscripció al Registre de Parelles de Fet d’aquest
ajuntament. Al constatar que cap d’ells figura en l’esmentat registre he fet una trucada
per tal d’aclarir-ho i ella m’ha dit que el què volia era un certificat de convivència amb
la seva parella, doncs mai havia fet els tràmits per inscriure’s al Registre de Parelles
de Fet.
Atès l’error que s’ha produït i donat que el certificat de convivència és gratuït i ella
havia abonat la quantitat de 25 euros per l’expedició d’un certificat equivocat.”
Atès que es comprova que la senyora MARIA MORALES MONTES no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la senyora MORALES
MONTES, MARIA, per import de VINT-I-CINC EUROS en concepte de taxa per
certificacions i informes.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i a la Tresoreria Municipal.

12.1.5 RECLAMACIÓ S O A EXEMPCIO IVTM
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1627 de data 6 de febrer del 2012,
presentada pel senyor O P, S en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -1787-BSB, atès
que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el
qual diu textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -1787-BSB, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de 11 d'agost de 2011 i
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
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Mecànica per l'exercici 2013 i posteriors, a nom del senyor O P, S, pel vehicle
matrícula -1787-BSB .
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a l'interessat.

12.1.6 RECLAMACIÓ. ESCOLÀSTICA RECHES BONET ANUL.LACIÓ REBUT
PREU PÚBLIC CURS FRANCÈS BÀSIC.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 1.171 de data 8 de febrer del
2012, presentada per la senyora ESCOLÀSTICA RECHES BONET en la qual sol.licita
l’anul.lació del rebut pendent número 527350 en concepte de Preu Públic corresponent
al curs de francès bàsic, al.legant que per motius laborals no pot compaginar els
horaris.
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Educació de data 21 de febrer de 2012, el qual diu
textualment:
“ Atès que el passat mes de setembre la senyora Reches es va matricular al curs de
francès bàsic que començava el 4 d’octubre.
Vist que de seguida es va adonar que no podria compaginar aquest curs amb la feina,
la família i un altre curs de català, tot comunicant-nos que es donava de baixa el dia
11 d’octubre.
Atès que es va poder oferir la plaça a una altra persona de la llista d’espera que podria
aprofitar el curs.
Informo positivament a la petició de la senyora Escolàstica Reches Bonet “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal a nom de la senyora Escolàstica
Reches Bonet en concepte de Preu Públic per cursos al centre Municipal d’educació,
tal com segueix a continuació:
Núm. Rebut
527350

Exercici
2011

Titular
Reches Bonet Escolàstica

Import
10,00€

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, recaptació i educació.

12.1.7 RECLAMACIÓ ENRIC XICOIRA MOLINAS DEVOLUCIÓ INGRESSOS
INDEGUTS.- Aprovació
Vista la instància amb número de registre d'entrada 649 presentada en data 16 de
gener de 2012 pel senyor ENRIC XICOIRA MOLINA, on sol·licita la devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'IBI de tots els anys que ha estat pagant, en relació
a la finca amb referència cadastral 7011116EG1471S0001MF, al carrer Riera de
Tamariu, al·legant que aquesta finca no és de la seva propietat i que aquest terreny
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pertany i està situat al mig d'un complexa comunitari denominat Residencial Ses
Brises.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l'Ajuntament, en les llicències
d'obres concedides núm. 13/89, 49/89 i 180/89, s'ha comprovat que la superfície del
solar de la finca 7011116EG1471S0001MF està inclosa en una zona comunitària, on
hi ha construïda una pista de tenis i una piscina, d'ús privatiu del propietaris de les
finques 7011120EG1471S, 7011117EG1471S, 7011118EG1471S i 7011119EG1471S.
Vistos els articles 66 i 67 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
que diuen textualment:
Article 66
Terminis de prescripció
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna
liquidació.
b) El dret de l'Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidats.
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.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
Article 67
Còmput dels terminis de prescripció
1. El termini de prescripció comença a comptar en els diferents casos a què es refereix
l'article anterior de conformitat amb les regles següents:
En el cas a), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini reglamentari per
presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
En el cas b), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de pagament en període
voluntari, sense perjudici del que disposa l'apartat 2 d'aquest article.
En el cas c), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini per sol·licitar la
corresponent devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en defecte de
termini, des de l'endemà del dia en què la dita devolució es va poder sol·licitar; des de
l'endemà del dia en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà de
l'acabament del termini per presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va fer dins
del termini esmentat; o des de l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la sentència
o resolució administrativa que declari totalment o parcialment improcedent l'acte
impugnat.
En el cas de tributs que gravin una mateixa operació i que siguin incompatibles entre
si, el termini de prescripció per sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut del tribut
improcedent comença a comptar des de la resolució de l'òrgan específicament previst
per dirimir quin és el tribut procedent.
En el cas d), des de l'endemà del dia en què finalitzin els terminis establerts per
efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des de l'endemà
de la data de notificació de l'acord on es reconegui el dret a percebre la devolució o el
reembossament del cost de les garanties.
Atès que en base a les consideracions anteriors és procedent la devolució d'ingressos
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indeguts, a nom d'ENRIC XICOIRA MOLINAS, dels anys 2008 a 2011, en concepte
d'IBI i en relació a la finca 7011116EG1471S0001MF.
Atès que es comprova que el senyor XICOIRA no té deutes pendents en fase
executiva al servei de Recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts, a nom del senyor XICOIRA, per un
import total de 1.911,57 euros, en relació a la finca amb referència cadastral
7011116EG1471S, d'acord amb el següent detall:
CONCEPTE

ANY

NÚM. REBUT

IMPORT

A RETORNAR

IBI

2008

315949

454,96

454,96

IBI

2009

380267

478,81

478,81

IBI

2010

453553

485,99

485,99

IBI

2011

521937

491,81

491,81
1,911,57

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 l'interessat i a les àrees d'Intervenció i Tresoreria.

12.1.8 RECLAMACIÓ EVA SANCHEZ TAXES PUPIL·LATGE VEHICLE. Estimació
Vista la instància 2176, de data 16/02/2012, presentada per la Sra. Eva SÁNCHEZ
AGUIRRE, demanant l’exempció d’abonament de la taxa per retirada de vehicles
corresponent al pupil·latge del vehicle 0342-FMZ , al·legant que el motiu de la retirada
del vehicle va ser la providència d'embargament dictada pel servei de recaptació i no
la comissió de cap tipus d'infracció de trànsit.
Vist l'informe emes pel Servei de Recaptació, que diu textualment:
“Contra la interessada es va seguir expedient de constrenyiment que va comportar
l’embargament, precinte i dipòsit del vehicle matrícula 0342-FMZ, i posterior subhasta,
declarada deserta i obertura del tràmit de venda directa.
El vehicle es va dipositar als locals de la Policia Local en compliment de la sol·licitud
lliurada per la Recaptació municipal de Palafrugell. L’expedient es va cobrar en data
01/02/2012, lliurant-se al pare de la interessada, amb la mateixa data, còpia del
manament de cancel·lació.
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La cancel·lació s’ha notificat igualment a la Policia Local de Palafrugell, en data
02/02/2012, i també al Registre de Béns Mobles i a la Prefectura de Trànsit de Girona.
Constitueix el fet imposable de la taxa per retirada de vehicles a la via pública, la
retirada dels vehicles abandonats o estacionats defectuosa o abusivament, però no
dels vehicles retirats per ordre judicial o administrativa, segons una interpretació
integradora, extensiva i conjunta del fet imposable de la taxa i de l'article núm. 7 de
l’Ordenança Fiscal que regula la matèria, en relació amb l'article núm. 7 del Reial
Decret 339/1990, referent a les competències municipals en matèria de trànsit.
Cal concloure que, en cas de retirada dels vehicles de la via pública a requeriment de
la Recaptació municipal de Palafrugell, per tractar-se de procediments administratius
de constrenyiment, la taxa no seria exigible.
Qüestió distinta, tal com disposa l'article núm. 7 de l’Ordenança Fiscal de la taxa per
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
publica, serà que l’interessat retiri el vehicle desprès de passades 48 hores des de
l’aixecament de l’ordre de precinte.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la petició presentada per la senyora EVA SANCHEZ AGUIRRE, i en
conseqüència, declarar l'exempció en el pagament de la taxa per retirada de vehicles
corresponent al pupil·latge del vehicle del vehicle 0342-FMZ , motivat per la
providència d'embargament dictada pel servei de recaptació.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Policia Local per tal que es doni
compliment al present acord i en conseqüència es permeti la retirada del vehicle 0342FMZ sense que s'exigeixi el previ pagament de la liquidació .
Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada

12.1.9 RECLAMACIO JOSE PLANAS RECURS PROVISIO CONSTRENYMENT
DESESTIMAR
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 18.345 de data 16 de desembre de
2011, presentada pel senor Josep Miquel Planas Sans, en representació del Sr. JOSE
PLANAS VALDIVIA, contra la provisió de constrenyiment, corresponent a les
liquidacions 526795 i 526796, per ocupació de la via pública en Festa Major (atracció
pista motos i caseta tir), demanant la seva anul·lació.
Vist l'informe emes per la Recaptació municipal de data 20 de febrer de 2012, que diu
el següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de 29/09/2011 s’estimava la reclamació
presentada per l’interessat en data 14/07/2011 (instància 10.720), al·legant que no va
instal·lar cap atracció i s’acordava aprovar dues liquidacions equivalents al 50% de
l’import inicial, de conformitat amb l'article núm. 7 de la taxa núm. 15, per utilització
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privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Les noves liquidacions aprovades, van ser notificades en data 04/10/2011, sent
rebudes per la Sra. Consuelo Sans Pons (cònjuge). Al no efectuar-se el pagament en
via voluntària, es va notificar la provisió de constrenyiment en data 09/12/2011 a
l’interessat, la qual motiva el present recurs.
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 per no ser procedent l’anul·lació de les liquidacions,
continuant amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Informar a l’interessat que contra la desestimació del recurs de reposició no
es podrà interposar el mateix recurs.

12.1.10 RECLAMACIÓ FRANCISCO
INTERESSOS DESESTIMAR

TORRENS

CONDONACIÓ

COSTES

I

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 2232 de data 16 de febrer de 2012,
presentada pel senyor FRANCISCO TORRENS ROIG, sol·licitant la condonació de les
costes i interessos de demora, en relació a l'expedient de constrenyiment núm.
200701343, al·legant és consideri la seva situació d'aturat laboral i la precarietat
economica en que es troba actualment.
Vist l'informe emès per la Recaptació municipal, en data 20 de febrer de 2012, el qual diu: “
Contra l’interessat se segueix expedient de constrenyiment per deutes corresponents a
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica anys 2006 a 2011, matrícula B-0848-LK,
HONDA VFR750F.
Les notificacions de l’expedient es van intentar practicar als diferents domicilis de
Palafrugell on va constar empadronat l’interessat (Francesc de Blanes 44 i Paratge
Ros Lluny 16), sense resultat positiu, i notificant-les, finalment, mitjançant Edictes al
Butlletí Oficial de la Província i resta de llocs reglamentaris.
L’impost de l’any 2011 es va notificar correctament al carrer Sant Isidre 42, on figura
empadronat l’interessat des de juny de 2011. Així mateix, l’embargament sobre la
motocicleta es va ampliar per diligència de 10/02/2012, sent notificada el mateix dia a
l’adreça de Sant Isidre 42.
Pel que respecta a l’import ordenat en l’embargament del vehicle, és un import estimat,
i s’han tingut en compte les despeses que es puguin produir més els interessos de
demora dels propers anys, abans de cobrament efectiu. L’import pendent aproximat,
en cas de pagar-se l’expedient, a data d’avui, ascendiria a uns 500 Euros.
L'article núm. 75 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix el següent: Els
deutes tributaris només es poden condonar en virtut de llei, en la quantia i amb els
requisits que s’hi determinin.
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L'article núm. 170 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent:
Contra la diligència d’embargament només són admissibles els motius d’oposició
següents: a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b) Falta de
notificació de la provisió de constrenyiment. c) Incompliment de les normes
reguladores de l’embargament que conté aquesta Llei. d) Suspensió del procediment
de recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent l’anul·lació dels interessos de
demora i les costes meritades, continuant amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Informar a l'interessat que per tal de liquidar el deute pot sol·licitar un
fraccionament a la tresoreria municipal.

12.1.11 RECLAMACIÓ PROMOCIONS
INTERESSOS IBI.-Desestimada.-

EL

BRUGAROL

SL,

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb número de registre d'entrada 2115 presentada el dia 15 de
febrer de 2012 pel senyor FREDERIC RIGAU CORTEY, en nom i representació de la
societat PROMOCIONS EL BRUGAROL, SL, amb CIF B17672312, on sol·licita la
devolució dels interessos de demora corresponents a la devolució d'ingressos indeguts
aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2012, en relació a
l'Impost sobre Béns Immobles de la finca amb referència cadastral
3303134EG1430S0001UR.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2012, on, en base al
nou valor cadastral emes pel Centre de Gestió Cadastral en data 26 de gener de 2012,
s'aprova la devolució d'ingressos indeguts a nom de Promocions el Brugarol, SL, per
un import de 3,044,98 euros, atès que el nou valor assignat resulta inferior al que
constava en el moment que es va liquidar l'Impost sobre Béns Immobles dels anys
2005 a 2007 (liquidació 320803/08).
Atès que es comprova que la liquidació d'IBI núm. 320803/08, corresponent als anys
2005 a 2007, inicialment pagada, va ser generada per aquesta Corporació, d'acord
amb els valors i descripció cadastral assignats en el seu dia per la Gerència Territorial
del Cadastre de Girona, que és l'òrgan competent per establir qualsevol modificació
del valor cadastral, i per tant l'ingrés efectuat esdevé indegut des de que la Gerència
Territorial del Cadastre assigna el nou valor.
Atès l'Ajuntament de Palafrugell ha actuat amb celeritat per tal d'aprovar la devolució
d'ingressos indeguts des del moment que té coneixement del nou valor cadastral i
l'ingrés.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor FREDERIC RIGAU CORTEY,
en nom i representació de la societat PROMOCIONS EL BRUGAROL, SL,.
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Segon.- Notificar aquest acord a l'interessat i a l'àrea d'Intervenció.

12.2 ACTUALITZACIÓ LLOGUER MIRADOR SANT SEBASTIÀ. Aprovació.Vist l’acord de Ple de data 14 de maig de 1997, pel qual es va adjudicar el concurs per
a l’Arrendament de l’immoble municipal conegut com a Hostatgeria de Sant Sebastià a
l’empresa EL MIRADOR DE SANT SEBASTIÀ S.L. per un preu d’UN MILIÓ DUES
CENTES MIL (1.200.000.-) pessetes anuals.
Vista la clàusula sisena del Plec de condicions jurídiques i econòmic-administratives
que estableix l’obligació de l’arrendatari, satisfer anualment el preu estipulat, resultant
de l’adjudicació, el qual haurà de fer-se efectiu en les anualitats successives, dins del
primer trimestre natural.
Vista la clàusula quarta del Plec de condicions jurídiques i econòmic-administratives
que estableix que el preu serà modificat anualment d’acord amb les variacions
percentuals experimentades pel sistema d’Índex de Preus al Consum, que elabora a
aquest efecte l’Institut Nacional d’Estadística.
Atès que es comprova que per acord de Junta de Govern de 28 de gener de 2011 es
va aprovar l’actualització de l’arrendament d’acord amb l’increment percentual de l’IPC
de maig de 2009 a maig de 2010 resultant un import a ingressar de 12.136,57 €.
Atès que la variació percentual de l’IPC de maig de 2010 a maig de 2011 ha estat de
+3,5 %.
Vist l’article 97 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que diu textualment:
“Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse camtIdad líquida, se
seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento
reaudatoria en vía ejecutiva.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització de l’arrendament per l’exercici 2012, d’acord amb
l’increment de l’Índex de preus del consum de maig de 2010 a maig de 2011, de la
següent manera:
PREU
PREU
BASE
IVA
TOTAL
PREU ARRENDAMENT INICIAL 10.285,23 € 1.851,34 € 12.136,57 €
VARIACIÓ 3,5 %
359,98 €
ARRENDAMENT ACTUALITZAT 10.645,21 € 1.916,14 € 12.561,35 €
Segon.- Notificar a l’empresa MAS DEL REI SLU., que el pagament de l’arrendament

de l’exercici 2012 per import de 12.561,35 € ( IVA inclòs) es carregarà en el compte
bancari corresponent, el dia 7 de març de 2012 i en cas que no es fes efectiu el
pagament i d’acord amb l’article 96 de la Llei 30/92, es seguirà el procediment de
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cobrament en via executiva.

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

Import

Text lliure

2012 71 155 61900

7.993,85

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNT DE LLUM FEBRER 2012 (AS)

2012 33 321 61900

3.885,98

VIDART CRISTALLERIES SL. SUBSTITUCIO
CLARABOIES
METACRILAT
SOSTRE
BIBLIOTECA CEIP BARCELO I MATAS (AS)

TOTAL RELACIO

11.879,83

13.1.2 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 :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2012/10 per un
import de SETANTA-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT euros amb VUITANTA-VUIT
cèntims (75.728,88 €).
Aplicació

Import

Text lliure

2012 33 321 22140 5.373,60

STAT CATALANA DE PETROLIS. CARBURANT
CEIP CARRILET I TORRES JONAMA (AS)

2012 33 321 22130 5.223,14

STAT CATALANA DE PETROLIS. CARBURANT
CEIP CARRILET I TORRES JONAMA (AS)

2012 33 321 22103 6.937,34

STAT CATALANA DE PETROLIS. CARBURANT
CENTRAL I CEIP BARCELO I MATAS (AS)

2012 11 920 22103 3.583,18

STAT CATALANA DE PETROLIS. CARBURANT
CENTRAL I CEIP BARCELO I MATAS (AS)

2012 72 170 62200 14.992,03 MIATEC INNOVA SL. EXECUCIO OBRES MILLORA
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EFICIENCIA
ENERGETICA
EQUIPAMENTS
MUNPALS, AUDITORIES, IMPLANTACIO CERT. 1
(MA)
2012 71 150 62300 8.014,21

GERMANS TURRO SL. CONFECCIO TRES TRAMS
BARANA RIERA LLAFRANCH. C/PELLA I FORGA
FINS PLAÇA JAUME I (AS)

2012 72 170 22711 31.605,48 GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA,
AMORTIT,
RECOLLIDA
PAP
VIDRE,CARTRO,FORM LLOGUER CONTENIDOR
(MA)
TOTAL

75.728,98

13.2. OBRES.- CERTIFICACIONS
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 :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2012/11 per un import
de SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE euros amb VUITANTA-DOS cèntims
(7.864,82 €).
Aplicació
2012 21 150 61905
TOTAL RELACIÓ

Import

Text lliure
PERE GIRALT SAGRERA. CERT.1, OBRA 25/2011
7.864,82 “PAVIMENTACIÓ
ASFÀLTICA
VORERA
EST
C/CARRILET
7.864,82

14. PROPOSTES URGENTS
14.1 RECURSOS HUMANS
14.1.1 PRORROGA SUSPENSIÓ SOU I FEINA PROVISIONAL - CAPORAL 1025
(QUART MES).- Aprovació.-

14.1.2 RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 409/2012,
D'AUTORITZACIÓ DE PERMUTA DELS LLOCS DE TREBALL DE SOTS
INSPECTOR DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL I DE BLANES.Aprovació.-

14.2. SERVEIS MUNICIPALS
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14.2.1 PLA D'USOS I SERVEIS DE TEMPORADA 2010-2014 - CELEBRACIÓ
D'ACTIVITATS SENSE EXPLOTACIÓ COMERCIAL EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC
PER LA TEMPORADA 2012 - Aprovació
Vista l’aprovació de la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar
territorial pel període 2010-2014 emesa per la Direcció General de Ports, Aeroports i
Costes de la Generalitat de Catalunya el 25 de maig de 2010 (referència
RN:USO2010-00327-G).
Atès que la resolució esmentada inclou l’autorització per ocupar el domini públic
marítimo-terrestre per a actes, festes i altres celebracions puntuals únicament per l’any
2010.
Vista la memòria de les celebracions previstes per l’any 2012 en domini públic,
redactada per l’Àrea de Serveis Municipals d’aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la memòria dels actes, festes i altres celebracions previstes per
aquest any 2012 en zona de domini marítimo-terrestre al terme municipal de
Palafrugell.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’autorització per a l’ocupació
del domini públic per a la celebració dels actes inclosos en la memòria.
Tercer.- Notificar aquest acord i trametre un exemplar de la memòria a:
a) GENERALITAT DE CATALUNYA Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Ports, Aeroports i Costes - Servei de Costes
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6 – 08029 Barcelona
b) Institut de Promoció Econòmica
c) Policia Local

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