Ajuntament de Palafrugell

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE
DESEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/49
Dia i hora: 05/12/2012 09:10:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
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 excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
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 i deu minuts del matí, del dia 5 de
desembre de 2012.

1.- LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 29
de novembre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2.- CONTRACTACIÓ.2.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS
D'AUTOPROTECCIÓ DELS ACTES DE BARRAQUES DE LA FESTA MAJOR.Adjudicació.Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012
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Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis de redacció de plans
d’autoprotecció dels actes de Barraques de la Festa Major a Palafrugell.
Atès que el Consell Comarcal de la Bisbal d’Empordà, a través del Cap de l’Àrea de
SIG, de La Bisbal d’Empordà, ha presentat un pressupost de 300 € IVA Inclòs.
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 refós 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 de contracte menor de serveis de redacció de plans
d’autoprotecció dels actes de Barraques de la Festa Major a Palafrugell, amb càrrec a
la partida 61.337.22607 “Festa Major Joventut”.
Segon.- Adjudicar aquests treballs al CONSELL COMARCAL DE LA BISBAL, c/
Tarongers, 12 – 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ, per un import de 300 € IVA inclòs,
tal com es detalla en l’oferta.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández 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.- SECRETARIA GENERAL
3.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CAP DE PLANES, 39 DE CALELLA DE PALAFRUGELL.Aprovació.
Atès que el dia 5 de novembre de 2012, el Tècnic de l’àrea de Serveis Municipals, ha
aixecat acta, en què fa constar que la finca situada al carrer Cap de Planes, 39
(17210) de Calella, s’observa que hi ha vegetació que sobresurt d’aquesta finca i
envaeix la via pública, tant pel carrer del Cap de Planes com per la part del darrere de
la finca que dona al carrer del Golfet, amb el conseqüent perill pel trànsit de vehicles i
vianant.
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 Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a ALEJANDRO GARCIA BRAGADO, amb domicili al carrer Ferran
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Agulló, 12 (08021) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Cap de
Planes, 39 i carrer Golfet, 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.

3.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PROGRÉS, 6 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 27 de novembre de 2012, l’Inspector de la via pública i activitats ha fet
una inspecció ocular de la finca veïna de les dependències de l’Ajuntament de
Palafrugell, situada al carrer Progrés, 6, i s’observa que hi ha una planta enfiladissa
que sobresurt d’aquesta finca del carrer Progrés i envaeix el pati de l’oficina de
Recaptació de l’Ajuntament, afectant també a les instal·lacions d’aire condicionat.
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 Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora ANA RAMOS TERRADAS, amb domicili al carrer
Pompeu Fabra, 12 (08024) Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la planta enfiladissa de forma que
no envaeixi el pati de l’oficina de recaptació de l’Ajuntament, de la finca situada al
carrer Progrés, 6, (17200) 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.

3.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER VILAR, 59 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 28 de novembre de 2012 l’Inspector de la via pública i activitats ha
aixecat acta, en què fa constar que a la finca situada al carrer Vilar, 59 (17200) del
nucli de Palafrugell, que s’ha pogut observar que la porta d’entrada de l’habitatge
objecte d’inspecció es troba despresa de la façana principal, aquest fet permet l’accés
amb facilitat al seu interior i pot desembocar en proliferació d’animals o ser ocupada
per persones alienes a la propietat.
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 senyora MARIA SOLEDAD MATHI BOURRAT, amb domicili a
U.D.A.F. de la DORDOGNE 2 cours Fénelon PERIGUEUX (24000), perquè en el
termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a tancar la
finca situada al carrer Vilar, 59 de Palafrugell, deixant-la 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.

3.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER VISTA ALEGRE, 33 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 23 de novembre de 2012 l’Inspector de la via pública i activitats ha
aixecat acta, en què fa constar que a la finca situada al carrer Vista Alegre, 33 (17200)
del nucli de Palafrugell, que s’ha pogut observar abandonament i acumulació de restes
vegetals, ocasionant males condicions d’higiene i seguretat per a la salut de les
persones, fet que perjudica 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 l’empresa PROMOCIONS TUMAR 2005, amb NIF número B-17
831843, amb domicili al carrer Industria, 31 (17230) de Palamós, perquè en el termini
de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca
situada al carrer Vista Alegre, 33 de Palafrugell, i deixant-la 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.

3.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL PASSEIG DE LA TORRE, 7 A CALELLA.- Aprovació.Atès que el dia 12 de novembre de 2012 la Cap de Serveis Municipals ha aixecat acta,
en què fa constar que a la finca situada al Passeig de la Torre, 7 (17210) del nucli de
Calella, que s’ha pogut observar que la finca té una tanca arbustiva de buganvillies
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que sobrevola el mur i ocupa la via pública entorpint el pas dels vianants.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora LAIMO SA, amb NIF número A-08421489, amb
domicili al carrer Camps i Fabres, 3 (08006) Barcelona, perquè en el termini de 10 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal
que sobrevola la finca situada al Passeig de la Torre, 7 de Calella, 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.

3.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER GOMERA, 4-12 DE CALELLA.- Aprovació.Atès que el dia 14 de novembre de 2012 el Tècnic de Serveis Municipals ha aixecat
acta, en què fa constar que a la finca situada al carrer Gomera, 4-12 (17200) del nucli
de Calella, que s’ha pogut observar que la finca té una tanca arbustiva de baladres
que sobrevola el mur i ocupa la via pública entorpint el pas dels vianants.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a la senyora MONTSERRAT ROVIRA LLORCA, amb domicili al
carrer Sant Eudald, 10 At.2 (08023) Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la tanca vegetal que
sobrevola la finca situada al carrer Gomera, 4-12 de Calella, 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.

3.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER FLAÇÀ, 1 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 13 de novembre de 2012 l’Inspector de la via pública i activitats ha
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aixecat acta, en què fa constar que a la finca situada al carrer Flaçà, 1 (17200) del
nucli de Palafrugell, que s’ha pogut observar que la finca presenta un estat
d’abandonament per restes de branques seques i mal estat de la tanca perimetral, ja
que en alguns trams es troba tombada fent que sigui fàcil l’accés a l’interior del solar.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a l’empresa RODA LLUNA IMMOBILIÀRIA, amb NIF número B63383582, amb domicili al carrer Cornellà, 17 (08950) Esplugues del Llobregat, perquè
en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a
netejar la finca situada al carrer Flaçà, 1 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.

4.- BENESTAR SOCIAL
4.1 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ, AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ, PER AL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT, 2012..-Presentació de la
sol·licitud.Vistes les bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a
fomentar el servei de transport adaptat a la comarca del Baix Empordà, publicades al
Butlletí Oficial de la Província, el dia 28 de novembre de 2012.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell té signat un contracte administratiu de serveis de
transport adaptat, amb Creu Roja Espanyola, a Palafrugell, pel servei de transport
adaptat adreçat a les persones que assisteixen al Centre de Dia de la Fundació
Palafrugell Gent Gran.
Atès que, d’acord amb aquest contracte administratiu, l’Ajuntament de Palafrugell ha
d’abonar a Creu Roja Espanyola, de Palafrugell, un import total de cinquanta-tres mil
cent euros anuals (53.100,00 euros IVA inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària
51.231 22703.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol·licitar, al Consell Comarcal del Baix Empordà, la concessió de la màxima
subvenció possible, per a contribuir a sufragar la despesa originada pel servei de
transport adaptat al municipi de Palafrugell, durant l’any 2012
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Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

4.2 CONTRACTE DE SERVEIS AMB L'EMPRESA MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA,
PER AL SERVEI DE MEDIACIÓ EN QÜESTIONS MERCANTILS EN TEMES
D'HABITATGE. 2013.- Adjudicació.Vist que el 31 de desembre de 2012 finalitza el contracte de serveis amb l'empresa
Mediación y Convivencia, pel servei de mediació en qüestions mercantils en temes
d'habitatge.
Atès l’interès de l’Ajuntament de Palafrugell, pel que fa a continuar oferint aquest
servei, durant l'any 2013.
Atès que l’empresa MEDIACIÓN Y CONVIVÈNCIA SL, ha presentat una proposta de
treball i un pressupost que s’ajusta a les condicions estipulades per l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació del servei de “Mediació en qüestions
mercantils en temes d'habitatge”
Segon.- Adjudicar aquest contracte de serveis a MEDIACIÓN Y CONVIVÈNCIA, S.L.
(B64386360), amb domicili al carrer Joan Ramon Benapres, 11 baixos 1ª – 08870
SITGES, per un import total de 7.292,40 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
pressupostària 52 231 22603 (contracte de serveis Mediació Mercantil per Habitatge)
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents públics i privats
que siguin necessaris per a l'execució d'aquest acord.

5.- CULTURA
5.1 SUBVENCIÓ ANUAL A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I SARDANISTA (2012).Aprovació.ATÈS que en instància presentada a aquest Ajuntament el senyor Joan Saurí Font, en
representació de l’Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, amb seu al carrer Pi i
Margall, 118 de Palafrugell (NIF G-17452905) sol·licita un ajut per al funcionament
ordinari de l’entitat corresponent a l’any 2012.
ATÈS que l’entitat col·labora anualment amb l’Àrea de Cultura en l’organització de la
programació anual d’audicions de sardanes de l’Ajuntament de Palafrugell, el qual
finança els catxets de les cobles i el pagament de les audicions.
ATÈS que és una associació cultural sense ànim de lucre que porta a cap la seva
activitat en l’àmbit de Palafrugell oferint un programació activa, regular i continuada.
ATÈS que l’esmentada entitat està degudament inscrita en el Registre Municipal
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d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una subvenció de 270 €, a justificar pel doble del seu import, a
l’Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell (NIF G-17452905), en concepte d’ajut
per al funcionament ordinari de l’entitat corresponent a l’any 2012.
El pagament s’ha efectuar mitjançant transferència bancària al compte de l’associació
un cop justificada l’activitat.
Segon.- Aplicar aquesta despesa a la partida de Subvencions Entitats Culturals
(41.331.48903).

6.- JOVENTUT
6.1 CONTRACTE MENOR DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL I EL GRUP FESTES DE PRIMAVERA PER A LA GESTIÓ DEL
BAR DE LA FESTA DE CAP D'ANY 2012.- Adjudicació.Atès que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell organitza la Festa de Cap
d’Any 2012.
Atès que el Grup Festes de Primavera ha elaborat una proposta per a la gestió del bar
de la Festa de Cap d’Any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar el contracte menor de prestació de serveis per a la gestió del bar de
la Festa de Cap d’Any 2012 al Grup Festes de Primavera.
Segon.- El Grup Festes de Primavera haurà de fer efectiu el pagament següents:
 300 € en concepte de fiança, en el transcurs de la setmana posterior a
l’aprovació d’aquest contracte.
 1.500 € en concepte de pagament del cànon municipal, el 2 de gener de 2013.
Aquest cànon anirà augmentant depenent de les entrades venudes. A partir de
1500 entrades venudes, s’abonarà un euro més per entrada.
Tercer.- L’import en concepte de cànon haurà de repercutir a la partida 61.337.22611.
Quart.- Traslladar l’acord d’aquest contracte de prestació de serveis a l’Àrea de
Tresoreria.
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

7.- MEDI AMBIENT
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7.1 ADHESIÓ A L'ACORD MARC PER LA GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS
PROCEDENTS DE DEIXALLERIES DE CATALUNYA.- Aprovació.Atès que el 29 de juliol de 2011 es va signar el Conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per l’establiment d’un acord marc en
la prestació del servei de gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ)
que es recullen a les deixalleries, amb l’objectiu d’aconseguir les condicions òptimes
de prestació del servei per a totes les deixalleries, independentment de la seva
ubicació i de la seva capacitat d’emmagatzematge.
Atès que a partir de la signatura del conveni de col·laboració es va realitzar un Acord
Marc per al servei de gestió de residus especials municipals procedents de les
deixalleries de Catalunya, del qual després d’un procés de licitació es va adjudicar la
gestió dels residus amb unes condicions i uns preus pactats a 8 empreses.
Atès que els ens locals han d’adherir-se a l’Acord Marc per poder gaudir de les
condicions establertes, ja que a partir de l’1 de juny de 2012 les despeses de
tractament dels REPQ ha passat als ajuntaments, quan anteriorment era assumida per
l’ARC.
Atès que una part dels costos d’aquesta gestió seran compensats a l’exercici següent
mitjançant el retorn del cànon de l’ARC i d’Ecoembes, sempre que l’ens local s’hagi
adherit a l’acord marc.
Atès l’informe de la cap de l’Àrea de Medi Ambient.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’acord marc per al servei de gestió dels residus especials
en petites quantitats (REPQ) municipals procedents de les deixalleries municipals.
Segon.- Notificar el present acord a l’Agència de Residus de Catalunya (C/ Dr. Roux
núm. 80 08017 – Barcelona).

8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUIOSC SAULEDA – Baixa.Atès l’acord de Junta de Govern Local de data 18 de març de 2011 en el que
s’autoritzava a la senyora Mònica Port Vidal, a ocupar la via pública amb la instal·lació
d'una terrassa amb taules i cadires i un expositor de venta de diaris, davant de
l'establiment anomenat QUIOSC, situat al parc de la Sauleda de Palafrugell, amb
caràcter anual i per un període de quatre anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
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exercicis 2012, 2013 i 2014.
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2012 en el que
s'accepta la renúncia presentada per la senyora Mònica Port Vidal del contracte
d'arrendament del quiosc, amb efectes 18 d'octubre de 2012.
Atès el que disposa l’article 7.4 de l’ordenança fiscal 15 per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, que textualment diu “Les autoritzacions
de caràcter indefinit s’entendran prorrogades mentre l’òrgan competent de
l’Ajuntament no acordi la seva caducitat i l’interessat o els seus representants no
presentin la renúncia a l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic. En tot
cas, una vegada concedida l’autorització per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del
domini públic, la presentació de la renúncia tindrà efectes a partir del primer dia del
període natural de temps següent assenyalat en l’epígraf de la tarifa que
correspongui”.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa l’autorització d’ocupació de la via pública quatrianual per la
instal·lació de 20 m2 de terrassa i un expositor de venta de diaris, aprovada per acord
de Junta de Govern Local de data 18 de març de 2011, davant de l’establiment
QUIOSC, situat al parc de la Sauleda de Palafrugell, a nom de la senyora MÒNICA
PORT VIDAL, amb efectes l’01 de gener de 2013.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a la persona interessada, a l’Àrea d’intervenció i a
l’Àrea de Tresoreria.

9.- RENDES
9.1 EXACCIONS – RECLAMACIONS.9.1.1 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS CONCEPTE
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ
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 habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any de
141,80 €.
Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012
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b)Quotes reduïdes
c)Per cada habitatge 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 8 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

Titular

Import

15903

4465926

ALARCÓN DOTES MANUEL

42,54 €

15817

4468872

AGUILAR
MARGARITA LUZ

15810

4458152

FERRER CUENCA JORDI

42,54 €

15809

4454307

FERRER PLA PERE

42,54 €

PUYO 42,54 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 42,54.-€,els quals seran ingressats en els comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

9.1.2 CORRECCIÓ DE L'ACORD DE JGL 31/10/2012 PUNT NÚM. 9 RENDES.- 9.1
EXACCIONS - RECLAMACIONS.- 9.1.7 RECLAMACIÓ BÒBILA NOVA SL.
ESTIMACIÓ
Vist i comprovat el text de l’acord 9 EXACCIONS- RECLAMACIONS. PUNT NÚM.
9.1.7, de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Deixar sense efecte l' apartat Primer.En el seu lloc aprovar el següent apartat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per un import total de 137,02
Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012
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euros, en concepte de quota servei d’aigua per import de 68,60 euros per part de
SOREA SA i en concepte de taxa escombraries per import de 68,42 euros, per part de
l’Ajuntament els quals seran ingressat en el compte corrents de l’interessat

9.1.3 RECLAMACIÓ AUTOMOCIO SERVEIS DEL NORD-EST SL APROVAR
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM
Vist que el vehicle amb matrícula -1316-GNG a nom de la societat AUTOMOCIÓ
SERVEIS DEL NORD-EST, SL, és va transferir en data 20 de setembre de 2010.
Vist que en data 02 de maig de 2011, es va pagar mitjançant ingrés bancari el rebut
núm. 464.739, per un import de 65,21 €, en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles
de tracció mecànica) corresponents a l’any 2011.
Atès que es comprova que la societat AUTOMOCIÓ SERVEIS DEL NORD-EST, SL,
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 societat
AUTOMOCIÓ SERVEIS DEL NORD-EST, SL ( NIF B17715012), per import de
SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS ----------65,21 €------ en concepte
d’IVTM i previ retorn de l'original del rebut núm. 464.739.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat, al servei de la tresoreria, i al servei de
la recaptació municipal, per als efectes que corresponguin.

9.1.4 RECLAMACIÓ MARIA ROSA CLOSAS ROVIROSA.
LIQUIDACIÓ AIGUA 4T.TRIM/11 PER FUITA. ESTIMACIÓ.

DEVOLUCIO

Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 3994 de data 22 de
març de 2012 a nom de MARIA ROSA CLOSAS ROVIROSA, sol·licitant la revisió de
les liquidacions en concepte de subministrament d’aigua del 4t. Trimestre de 2011 amb
núm. de pòlissa 4472541.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 21 de març a nom de MARIA CLOSAS
ROVIROSA del cr. De la Cala Marquesa 8 B/3 d’Aigua Xelida, sol·licitant la revisió de
la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2011/04 al·legant
que l´ excés de consum és degut a una fuita d´ aigua en les seves instal·lacions
interiors.
Vist l´article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012
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representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització
per tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´ abonat en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´ aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´ abonat addicionant-se el
major consum final el tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2011/04 per
fuita.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per fuita a favor de
l’interessada i en conseqüència retornar la diferència entre el consum real i la nova
factura per un import total de 28,82 euros, que seran ingressats en el compte corrent
de l’interessada, d’acord amb el següent detall:
Càlcul factura
Tarifa
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

7,20
0,3615
0,6500
1,0863
no tenim

Consum Real

Nova factura

58

58

30,00
28,00
0,00

Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012

7,20 €
10,85 €
18,20 €
0,00 €
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36,25 €
2,90 €
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Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis
Clavegueram
Sobreelevació
iva
Brosses
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

1,8360

1,84 €
0,33 €

1,84 €
0,33 €

0,3900

0,39 €

0,39 €

prevenció

25,00%
0,1128

0

35,4500

0,4179
0,8854
2,2135
0,4339
0,9192
2,2980
0,4303

7,26 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €

12,00
10,00
1,00
16,00
11,00
8,00

5,01 €
8,85 €
2,21 €
6,94 €
10,11 €
18,38 €

58

51,52 €
4,12 €
140,05 €

0

12,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
40,00
58

7,26 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €

5,01 €
0,00 €
0,00 €
2,60 €
0,00 €
0,00 €
17,21 €
24,83 €
1,99 €
111,23 €

Segon.- Notificar el present acord a SOREA i a l’interessada.

9.1.5 RECLAMACIÓ LLUÍS PRESAS PRATS, ATORGAMENT SUBVENCIÓ IBI PER
PROTECCIÓ HABITATGE HABITUAL.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 15650 presentada en data 21 de
novembre de 2012 pel senyor LLUÍS PRESAS PRATS, on sol·licita que se li atorgui la
subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, de la finca del carrer
Cavallers, 38, esc. 1 01 1, referència cadastral 3607120EG1430N0002BB, al·legant
que aquesta subvenció se li va concedir erròniament en relació a la finca amb
referència cadastral 3607120EG1430N0006QQ, objecte tributari carrer Cavallers, 38,
esc. 2 02 1.
Atès que es comprova que en el procés massiu de creuament de dades al senyor
PRESAS se li va atorgar una subvenció de 15,21 euros, en relació a l'entitat 6, quan
se li hauria d'haver concedit una subvenció de 49,37 euros, en relació a l'entitat 2, que
és on consta empadronat.
Atès que la diferència de la subvenció atorgada amb la que se li hauria d'haver atorgat
són 34,16 euros.
Atès que el rebut d’Impost sobre Béns Immobles de l’any 2012 en relació a l'entitat 2
consta com a pagat al servei de Recaptació Municipal.
Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012
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Atès en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència atorgar al senyor LLUÍS
PRESAS PRATS la subvenció per foment i protecció de l’habitatge habitual d’acord
amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2012, en
relació a la la finca del carrer Cavallers, 38, esc. 1 01 1, referència cadastral
3607120EG1430N0002BB, per un import total de 34,16 euros, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “Subvenció foment dret d’habitatge”.
Segon.- Informar-vos que el pagament de la subvenció es farà efectiu al número de
compte corrent on teniu domiciliat el pagament de l'Impost sobre béns immobles.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

9.1.6 RECLAMACIÓ JOSE MANUEL MARJALIZO ACORDAR INADMISSIÓ
REVISIÓ DILIGÈNCIA AMPLIACIÓ EMBARGAMENT
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 6156 de data 25 d'abril de 2012
(Generalitat de Catalunya registre d'entrada núm. 0793E-2997 de data 23 d'abril de
2012), presentada pel senyor SAENZ MIR, SEBASTIAN, en nom i representació del
senyor MARJALIZO MORENO, JOSE MANUEL, per la qual interposa procediment
especial de revisió contra la diligència d'ampliació d'embargament de Béns Immobles
de data 13 de març de 2012.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 27 d'octubre de 2012 que diu
textualment el següent: “Que contra el Sr. JOSE MANUEL MARJALIZO MORENO se
segueix expedient de constrenyiment núm. 200900356, que ha comportat els següents
embargaments, tots anotats sobre la finca cadastral 3501119EG1430S0261JY:
Data diligència
06/04/2012
26/08/2011
13/03/2012

concepte embargat
I.B.I. Urbana 2008-2009
I.B.I. Urbana 2010
I.B.I. Urbana 2011

Data anotació
01/06/2010
07/11/2011
03/08/2012

Totes les diligències han estat notificades i contra les mateixes no es va interposar
recurs de reposicions en els terminis legals.
L'article núm. 217.3 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix el següent: “Es
pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels
interessats, sense necessitat de demanar dictamen de l’òrgan consultiu, quan l’acte no
sigui ferm en via administrativa o la sol·licitud no es basi en cap de les causes de
nul·litat de l’apartat 1 d’aquest article o manifestament no tingui fonament, i també en
el cas que s’hagin desestimat quant al fons altres sol·licituds substancialment iguals.”
Atès que la sol·licitud no es fonament en cap de les causes de nul·litat de l'article núm.
217 de la Llei 58/2003, General Tributària.”
Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acordar la inadmissió a tràmit de l’escrit presentat pel senyor SEBASTIAN
SAENZ MIR, en representació de JOSE MANUEL MARJALIZO MORENO, interposant
procediment especial de revisió contra la la Diligència d’Ampliació d’Embargament de
Béns Immobles de data 13/03/2012
Segon.- Informar a l’interessat que l’acord de la inadmissió a tràmit de la sol·licitud
exhaureix la via administrativa.

9.2 PETICIÓ SUSPENSIÓ PROCEDIMENT EXECUTIU CONTRA HEREUS DE
CARMEN POCH GAFAROT. Desestimació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

9.3 NOVES ALTES CADASTRE.- Aprovació.Vistos els acords corresponents a noves altes per obra nova i segregacions de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica 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
Cadastre de Girona, compensant els imports pagats.
Atès que alguns rebuts resten pendents pagament a 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
2011 506775
2011 500930
2011 498967
2011 497053
2011 438384
2011 365746
2011 360404
2012 581804
2012 565070
2012 566343
2012 564321
2012 581805
2012 568352
2012 569119
2012 581656

TITULAR
IMPORT
GENERO GALLEGO JOSEP
78,08
CARMONA FERNANDEZ MARIA DEL MAR 723.28
BENISCHKE AUGUST
186,90
ADAM COMPANY ALBERT
679,75
GARSAN RENOVE SL
184,69
GARSAN RENOVE SL
181,96
CARMONA FERNANDEZ MARIA DEL MAR 704,17
PELLISE PIJUAN JORDI
238,19
ANDREU NEBOT MARIA
238,19
BENISCHKE JORG HORS
204,26
ADAM COMPANY ALBERT
693,35
PELLISE PIJOAN MARIA
238,19
CARMONS FERNANDEZ
737,75
CETOSMEN SL
787,97
PASCUAL MOLINAS MAR
41,53

Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012

16

Ajuntament de Palafrugell

2012 571606
2012 551354
2012 575899
2012 587590

ESTAÑOL CARRERAS JOSE
GUERRERO BERDUN ALFONSO
ILLANA MONTIJANO JUAN
TENOMAR PROMOCIONS SL

488,54
347,88
301,84
210,10
TOTAL 7.266,62

Segon.- Aprovar les liquidacions corresponents a noves altes que s’adjunten a
l’expedient per un import total a ingressar de 139.522,72 euros de l’Impost sobre
Béns Immobles Urbana (llistats annexes).
Tercer.- Comunicar el present acord a la Recaptació Municipal, Tresoreria i
Intervenció als efectes oportuns.

9.4 DEVOLUCIONS IBI URBANA PER NOVES ALTES CADASTRE.- Aprovació.Vistos els acords corresponents, 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 i Cooperació Tributària de Girona.
Atès que s’han pagat 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 per un import global de 27.085,68 euros .
Segon.- Compensar els deutes pendents a la Recaptació Municipal corresponents als
titulars que es relacionen amb els imports a retornar aprovats en el punt anterior:

NIF

Nom

Devolució
Deutes
d’ingrès punt pendents
primer
Recaptació

G28029007

CAJA DE AHORROS I 3,41
MONTES DE PIEDAD
DE MARID

4.300,67

VARIS

CHINCHILLA
JESUS

566,58

VARIS

ALVAREZ 818,00

Concepte

Import
a
retornar
desprès de
compensar

Import
pendent
desprès de
compensar
4.297,26

251,42

B63776488

GARSAN RENOVE SL

3,02

721,89

VARIS

718,87

B17204892

HANNELORE GAUL

12,53

352,43

VARIS

339,90

6.483,67

VARIS

6.361,31

SALABERT
JOAQUIM

CLARA 122,36
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Tercer.- Comunicar el present acord als interessats, a la Recaptació Municipal,
Tresoreria i Intervenció als efectes oportuns.

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 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/2012/139 per un import
de 5.395,32 euros.
Aplicació
2012
63200
TOTAL

52

Import
231

5.395,32

Text lliure
CONSTRUCCIONES LEINAD 2001 SL. TREBALLS
NO PREVISTOS OBRA 15/2012, ""ADEQUACIO
ANTIC CENTRE DE DIA"" (UR)

5.395,32

10.2 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/2012/138 per un
import total de 371.377,79 euros.
Aplicació
Import
2012 71 162 22710 109.857,35

2012 51 312 48908 135.000,00

2012 71 171 22717 37.391,20

2012 71 155 22712 89.129,24

TOTAL

Text lliure
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS
NETEJA I REG VIA PUBLICA, MERCAT I
PLATGES OCTUBRE 2012 (AS)
FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN. 4a
APORTACIO 2012 PER LA GESTIO DE LA
RESIDENCIA GERIATRICA
CENTRE JARDINERIA PALAFRUGELL. SERVEI
MANTENIMENT
JARDINERIA
MES
DE
NOVEMBRE 2012
PERE GIRALT SAGRERA SA. SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES DE NOVEMBRE
2012

371.377,79
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10.3 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 47 332 22606 1.113,20

NOVINET SL. DOS DESHUMIDIFICADORS PER
ALS DIPOSITS D'RXIU (AR)

2012 33 321 61900 2.171,95

CONSELL
COMARCAL
BAIX
EMPORDA.
SEMBRAR
GESPA
I
INSTAL.LAR
REG
AUTOMATIC PATI INTERIOR CEIP PIVERD (AS)

2012 71 150 62300 7.502,00

GERMANS TURRO SL. CONSTRUCCIO I
MUNTATGE
ESCALA
ACER
INOXIDABLE
EMBARCADOR DE TAMARIU (AS)

2012 33 321 61900 2.199,93

DISSENY I SUBMINISTRES TECNICS SL.
AMPLIACIO ALARMA CEIP TORRES JONAMA
(AS)

TOTAL

12.987,08

11. PROPOSTES URGENTS
11.1 GESTIÓ D'OBRES
11.1.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
11.1.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 472/12.- 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, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; 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 :
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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: Patrice Walter Galthie
Representat per :Juan Cuadrat Torrents
Obra Reforma interior i piscina privada per a un habitatge unifamiliar aïllat existent
Carrer Costa Rica, 43
Població: TAMARIU
Expedient núm. 472/12
Condicions
- Aquesta llicència únicament autoritza, respecte la plaça
d'aparcament, la construcció d'una pèrgola, pel que, en cap cas es podrà cobrir ni
transformar-ho en un porxo.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 472/12)
Tècnic redactor del projecte: Ernest Pinen Escofet Núm. Visat: 2012401955
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

11.1.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 523/12.- 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, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; 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: Dolors Benito Carreras
Obra Consolidació i reforç d'estructura de garatge i mur de contenció
Carrer Perica, 64
Població: TAMARIU
Expedient núm. 523/12
Tècnic redactor del projecte: Anna Sabrià Benito
Núm. Visat: V/G.12.1254
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Elements de tribut
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

11.1.2 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
11.1.2.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA MAJOR EXPEDIENT 558/11.Aprovació.Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: David Serrano Acuña
Obra Habitatge unifamililar aïllat amb garatge i piscina
Carrer Terra Alta, 19
Expedient núm. 558/11 Pròrroga
Tècnic redactor del projecte: Lluis Mª Sanllehy Espinas
Núm. Visat: 2011 402418
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

Població: TAMARIU

11.1.3 DECLARACIÓ D'INNECESARIETAT SOL·LICITADA PER LA SENYORA
ROSA PLAJA ESCRIBANO.- Aprovació.
Vista la instància presentada pel senyor Pedro Ruiz Verdú en representació de la
senyora Rosa Plaja Escribano, sol·licitant la declaració de innecessarietat de la
llicència de parcel·lació de la finca cadastral 3201705EG1430S0001PR, respecte les
altres dues finques cadastrals 17124A004001690000SJ i 17124A004000200000SW,
incloses, totes tres, dins la finca registral 5.765.
Atès l’informe del l’Arquitecte Tècnic Municipal i l’Assessora Jurídica de data 3 de
desembre de 2012, que diu textualment:
“En relació a la instància presentada en data 18 d’octubre de 2012 amb registre
d’entrada núm. 14032/2012 per el senyor Pedro Ruiz Verdún, en representació de
Rosa Plaja Escribano, sol·licitant certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació,
de la finca cadastral 3201705EG1430S0001PR, respecte les altres dues finques
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cadastrals 17124A004001690000SJ i 17124A004000200000SW, incloses, totes tres,
dins la finca registral 5.765, s’informa que:
La finca registral 5.765 del Registre de la Propietat de Palafrugell, inclou les
finques
cadastrals
3201705EG1430S0001PR,
17124A004001690000SJ
i
17124A004000200000SW
La finca cadastral 3201705EG1430S0001PR, es troba inclosa dins el sector
urbanístic SUD 1.3 – Creu Roquinyola, pendent de gestionar i desenvolupar.
Les dues finques cadastrals restants estan fora de l’esmentat àmbit, i
classificades de sòl no urbanitzable, i separades físicament del resta de finca registral
per l’Avinguda d’Espanya.
D’Acord amb l’article 243 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament de la Llei d’Urbanisme:
[...]
L’òrgan municipal competent per a l’atorgament de llicències urbanístiques ha
d’adoptar l’acord de declaració d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació en
relació amb els actes a què fa referència l’article 241.1 d’aquest Reglament quan no es
produeix parcel·lació urbanística per concórrer les circumstàncies següents:
[...]
c) Quan la segregació es refereix a la part o parts de la finca subjectes a expropiació o
reparcel·lació pendents d’executar.
[...]
En conclusió, atès que la finca cadastral 3201705EG1430S0001PR està inclosa dins
l’àmbit urbanístic SUD 1.3 – Creu Roquinyola, es troba dins els supòsits contemplats a
l’article 243 del Decret 305/2006, es posa a disposició de la Junta de Govern Local
perquè pugui declarar l’innecessarietat de llicència de parcel·lació, de l’esmentada
finca cadastral respecte el resta de finca registral núm. 5.765. “
Atès el que disposa l’article 243 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
Atès el que disposen els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer; l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme i l’article
71 del Reglament Orgànic Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acordar la declaració de innecessarietat de la llicència de parcel·lació
sol·licitada referent a la finca cadastral 3201705EG1430S0001PR, respecte les altres
dues finques cadastrals 17124A004001690000SJ i 17124A004000200000SW,
incloses, totes tres, dins la finca registral 5.765.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Pedro Ruiz Verdú, en representació de la
senyora Rosa Plaja Escribano, amb domicili a efectes de notificació al carrer Pals
número 67 Local de Palafrugell CP 17200.

11.2 RECURSOS HUMANS
11.2.1 JORNADA POLICIA LOCAL ANY 2013.- Aprovació.Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2012
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11.3 SECRETARIA GENERAL
11.3.1 REGISTRE ASSOCIACIÓ DE JOVES BIRRES BRAVES DE PALAFRUGELL.Aprovació.
Atès que el dia 9 de febrer de 2012, registre d’entrada número 1880, ASSOCIACIÓ
DE JOVES BIRRES BRAVES DE PALAFRUGELL, ha sol·licitat la seva inscripció en
el Registre Municipal d’Associacions.
Atès que se li han fet diversos requeriments per aportar la documentació que faltava
per poder fer la inscripció al registre municipal i donat que ha sigut aportada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure a en el registre municipal d’associacions ASSOCIACIÓ DE JOVES
BIRRES BRAVES DE PALAFRUGELL, que està sota la custòdia de l’Àrea de
Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
136
ASSOCIACIÓ DE JOVES BIRRES BRAVES DE PALAFRUGELL.
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

11.4. ADHESIÓ AL MANIFEST SOMESCOLA.CAT.- Aprovació.Atès el contingut del manifest de somescola.cat que literal diu així,
“El Tribunal Suprem Espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta
clarament contra un dels elements bàsics de l’escola catalana, un model que ha
funcionat amb èxit els darrers 30 anys i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un
bon nivell d’educació i cohesió social.
Davant d’això, les persones, entitats i centres educatius sotasignats.
AFIRMEN:
. Que l’escola catalana és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels
infants i joves per raó de llengua i que fa possible els coneixement de les dues
llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint
la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
. Que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per
part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic
eficient en el Marc Europeu de les Llengües.
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. Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà, en
diferents àmbits.
. Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat,
especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model
lingüístic, i amb la implicació de pare,s, mares i dels professorat, ha treballat
diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat.
. Que amb l’arribada d’un nombre important de famílies nouvingudes durant la primera
dècada del segle XXI, aquest model d’escola ha ajudat a mantenir la cohesió social del
país i s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les
darreres onades immigratòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que
afavoreix l’excel·lència en la competència comunicativa.
SUBRATLLEM:
. Que la immersió lingüística ha de continuar essent un dels principals actius per
aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni
discriminacions de cap mena.
. Que les sentències del Tribunal Suprem espanyol amenacen aquest model d’escola i
de societat i obren la porta a demandes interessades que poden posar en perill la
cohesió social de Catalunya.
. Que cal actuar contra aquestes agressions de manera positiva, reforçant el model
d’escola catalana i millorant la seva eficàcia per garantir un bon coneixement de les
llengües oficials que possibiliti l’ús del català en els àmbits socials, econòmics i
culturals.
EN CONSEQÜÈNCIA:
. Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l’escola catalana i les
demandes que les han inspirades.
. Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots els
mitjans democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social.
. Animem les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s de
manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat
més cohesionada, democràtica i lliure.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Adherir-se de forma plena al manifest somescola.cat.
Segon.- El Govern municipal és compromet a presentar l’adhesió a aquest manifest en
el proper ple ordinari.
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11.5 FELICITACIONS.Atès que els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2012 és va realitzar el Gran
Recapte de recollida d’aliments, al municipi de Palafrugell.
Atès la gran acollida que es va produir entre els vilatans del municipi.
Atès que múltiples entitats i particulars hi varen col·laborar de forma altruista i
desinteressada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Felicitar a les persones i entitats col·laboradores que a continuació es detallen:
Càritas Palafrugell.
Supermercats: Caprabo, Carrefour, Dia, Esclat, Lidl, Valvi-Spar i Can Blau (Calella).
Centre Municipal d’Educació.
Piscina Municipal.
Associació Islàmica del Bé dels Immigrants de Palafrugell.
Bàsquet Club Palafrugell.
Professors i alumnes dels Instituts Baix Empordà i Frederic Martí i dels col·legis Sant
Jordi, Prats de la Carrera, Vedruna i Torres Jonama.
Gramc.
Unitat solidària.
Associació Catalunya Contra el Càncer.
Associació Suport a la Dona.
Àrees municipals de Benestar Social, Educació, Serveis, Cultura i Joventut; Espai
Jove.
Policia Local i Protecció Civil.
Grups Municipals del PSC, CIU, ERC i l’ENTESA.
I particulars fins arribar a més de 300 col·laboradors.

11.6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL:
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS.- Aprovació.

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