ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2
DE DESEMBRE DE 2014

Núm.: JGL2014/48
Dia i hora: 02/12/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- .JGL2014/47 Ordinària 25/11/2014.
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 497/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 5 de novembre de 2014, amb registre d’entrada
número 14692/14, pel senyor Joan Paguina Simon, sol·licitant la devolució de la
garantia de 2.000.-€, dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 497/13, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 4 de febrer de 2014.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 24 de
novembre de 2014.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 2.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 12 de febrer de 2014
per tal de 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 5 de novembre de 2014, amb
registre d’entrada número 14692/14, pel senyor Joan Paguina Simon, i retornar la
garantia de 2.000.-€, dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 497/13, 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 Paguina Simon, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 458/14.- 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 5
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del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: GILART*GALINDO,DANIEL
Representat per CONSTRUCCIONS SALABERT SL
DNI: B17073701
Obra canvi de coberta
Carrer: Rajola, 20
Població: PALAFRUGELL
Expedient 458/14
Condicions:
- D'acord amb l'informe de la Comissió de Patrimoni de
Palafrugell de data 14 d'octubre de 2014; i atesa la importància econòmica de la
intervenció, caldrà realitzar un tractament de les façanes de carrer i posterior, que
contempli l'ocultació de les pedres vistes. Així mateix es recomana que les bigues de
la coberta siguin de fusta.
- 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.
Tècnic redactor del projecte: Antoni Maso Turon
Núm. Visat: V/G .14.0434
P.E.M.: 14.165 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 552,44 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 369/14.- 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 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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:
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A: ROSLOV,DIMITRI
Representat per CUADERN*CODINA,ALBERT
Obra Rehabilitació i reforma sense augment de volum d’habitatge unifamiliar
(Polígon 010 Parcel·la 00037 ID:351)
Carrer: Ermedàs, 25
Població: ERMEDÀS
Expedient 369/14
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € 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 369/14).
- Condicionada a acreditar el canvi de titular de l'activitat de
tinença de cavalls, pel que en cas de no disposar de llicència d'activitat caldrà
desmuntar les construccions existents.
- Condicionada a que la pèrgola no sigui transitable, i que la
superfície del cobriment, no assoleixi una superfície superior al 50% de forma opaca.
Tècnic redactor del projecte: Albert Cuadern Codina
Núm. Visat: ---P.E.M.: 151.642,60 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 5.914,06 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 562/06.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
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A: BUILDINGCENTER SAU
DNI: A63106157
Representat per LOPEZ DE LA VIEJA*CATALA,CARLOS
Obra construcció d'edifici plurifamiliar de 24 vivendes (Fase III)
Carrer: Rafael de Casanova, 14
Població: PALAFRUGELL
Expedient 562/06 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 1 de novembre de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Tomàs Gratacós Agulló Núm. Visat: 2006 409033
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €

2.3.2 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 131/07.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: PROMOCIONS SALACLARA SL
DNI: B17688102
Representat per SALABERT*PEDROL,MARC
Obra construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres amb 4 places de
pàrquing
Carrer: Pi i Margall, 131
Població: PALAFRUGELL
Expedient 131/07 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 27 d'octubre de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Salvador Bagudà Lloveras
Núm. Visat: 2007400769
Elements de tribut pagats que disposa l’article 189 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, i d’altra legislació concordant i aplicable.
Pròrroga obra major
143,50 €
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2.3.3 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 465/10.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions
que expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que
s’assenyalen.
A: RUIZ*GENOVER,DANIEL
Representat per ARQUITECTURA FERRES MARCO SL
DNI: B17815655
Obra Reforma d'habitatge unifamiliar en tester
Carrer: Torre, 12
Població: CALELLA
Expedient 465/10 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 16 de novembre de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Arquitectura Ferrés Marcó, SL
Núm. Visat: 2010402550
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

2.3.4 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 199/13.-

Vist que el senyor Regidor Delegat d’Urbanisme formula la proposta de concessió de
la següent pròrroga, de la llicència d’obres majors que més avall s’esmenta i a favor de
la persona que igualment s’assenyala.
Atès 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 pròrrogues de llicències d’obres
majors.
Atès el que disposa l’article 189 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, i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Concedir.- la següent pròrroga de llicència d’obra major, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A: XICOIRA*ROCAS,JOAN
Representat per
Obra Reforma i ampliació edifici plurifamiliar entre mitgeres
Carrer: Sant Sebastià, 62
Població: PALAFRUGELL
Expedient 199/13 Pròrroga
Condicions
- Aquesta pròrroga és vàlida fins el 30 d'agost de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: 2014 400097
Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

2.4 SOL•LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ D’UN
HABITATGE UNIFAMILIAR DENOMINAT “CAN BUIXEDA”, SITUAT A LA
PARCEL•LA 92 DEL POLÍGON 6, PARATGE DE FARENA, TERME MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL. EXPEDIENT 339/14.- Aprovació prèvia.Vista la instància presentada en data 8 de juliol de 2014 amb número de registre
d’entrada 9279, pel senyor Juan Carlos Escrivà Ivars, en representació del senyor
Marcos Llobet Lligé, sol·licitant llicència d’obres majors per a la rehabilitació d’un
habitatge unifamiliar denominat “Can Buixeda”, situat a la parcel·la 92 del Polígon 6,
Paratge de Farena, terme municipal de Palafrugell, amb número d’expedient 339/14.
Vista la documentació complementària presentada en data 23 de juliol de 2014, amb
número de registre 9934, requerida pels Serveis Tècnics Municipals.
Atès que la finca ubicada en la parcel·la 92 del polígon 6 del paratge Farena de
Palafrugell, està classificada en règim de sòl no urbanitzable i qualificada d’espai
agrícola.
Atès el contingut de l’informe emès pels tècnics municipals en data 14 d’agost de
2014.
Vista la comunicació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de data 21
d’Agost de 2014 sobre l’expedient de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar “Can
Buixeda” a la parcel·la 92, del Polígon 6, del Paratge de Farena en el T.M. de
Palafrugell.
Vist que el projecte ha estat en informació pública durant un mes a comptar des del
dia següent de la publicació de l’edicte al BOP amb número 179, de data 19 de
setembre de 2014, a la seu electrònica municipal, així com al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, tal com disposa l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Atès que durant el període en que va estar en informació pública el projecte no es va
presentar cap suggeriment ni al·legació i així ho certifica el secretari d’aquesta
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corporació.
Atès que en data 20 de novembre de 2014 amb número de registre d’entrada 15372,
l’empresa Esfinq 89, SL – Grup Escrivà, en representació del senyor Marcos Llobet
Lligé, va presentar part de la documentació requerida per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en data 21 d’Agost de 2014.
Vistos els informes favorables del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya i l’informe del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que a data d’avui encara no s’ha rebut l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
sol·licitat en data 20 d’octubre de 2014.
Atès el contingut de l’informe del Serveis tècnics municipals de data 24 de novembre
de 2014.
Atès el que disposa l’article 47 i 48 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que modifica el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
Atès el que disposen els articles 53, 54 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- L’aprovació prèvia del projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar
denominat “Can Buixeda”, situat a la parcel·la 92 del Polígon 6, Paratge de Farena,
terme municipal de Palafrugell, amb número d’expedient 339/14, presentat per Marcos
Llobet Lligé, amb les següents condicions:
- Inscriure al registre de la propietat, la impossibilitat de realitzar noves ampliacions.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge, que inclou tant
l’edificació com l’espai públic, així com per garantir la inscripció al registre, i realitzar
l’alta cadastral.
- Condicionada, d’acord amb l’informe de l’Institut Cartogràfic o Geològic, de data 7 de
novembre de 2014, a que en cas que aparegui qualsevol resta paleontològica caldrà
atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural
Català, i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.
- Condicionada, d’acord amb l’informe del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, de 5 de novembre de 2014, i atès que l’actuació es localitza a pocs metres
d’un jaciment arqueològic del Puig d’en Peia (IPAC 1715), i per tant en una zona d’alta
expectativa arqueològica, és necessari realitzar un control arqueològic. Aquest control
s’ha de realitzar d’acord amb el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció
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del patrimoni arqueològic i paleontològic.
- Condicionada a donar compliment a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Condicionada a realitzar la Comunicació prèvia de la 1ª Ocupació de l’habitatge, una
vegada finalitzades les obres d’acord amb l’article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010,
modificat per la Llei 3/2012, i de conformitat amb l’article 9.9 del Reial Decret Legislatiu
2/2008, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificada per la Llei 8/2013 de 26 de juny,
així com l'article 5.2 i 71 del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el
Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
- 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.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la
seva aprovació definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a Esfinq 89, SL – Grup Escrivà,
amb número de CIF B-17.593.922, en representació de Marcos Llobet Llige, i amb
domicili a efectes de notificació al carrer Picasso núm. 40 de Palafrugell (CP 17200).

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, OBRES DEL PROJECTE TITULAT PROJECTE EXECUTIU PER A LA
CLIMATITZACIÓ EN EL MARC DE "SUBEROGRAFIA: INTERPRETANT EL MÓN
DEL SURO. MUSEOGRAFIA DE L'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DEL
SURO DE PALAFRUGELL".- Aprovació de plecs i inici procediment.Vist l’expedient d’obres del projecte titulat projecte executiu per a la climatització en el
marc de “suberografia: interpretant el món del suro. Museografia de l’exposició
permanent del Museu del Suro de Palafrugell” (actuació cofinançada pel FEDER
Catalunya 2007-2013 Una manera de fer Europa)”.
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és d’obres, de conformitat amb l’article 6 i següents del Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment negociat amb publicitat i es
tramita de forma ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació d’obres del projecte titulat projecte
executiu per a la climatització en el marc de “suberografia: interpretant el món del suro.
Museografia de l’exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell” (actuació
cofinançada pel FEDER Catalunya 2007-2013 Una manera de fer Europa)”, amb un
valor estimat de contracte de 137.984,14 euros sense IVA ( tipus aplicable del 21%),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4233662900 “inversió projecte suberografia
Museu Suro”.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- Facultar a la mesa de contractació per excloure les empreses que hagin
presentat ofertes que no puguin ser complertes per haver inclòs valors anormals o
desproporcionats, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP i fer el requeriment de
documentació establert a l’article 151.2 de la mateixa Llei.
Quart.- Convocar licitació a través d'anuncis al perfil del contractant, fins el dia 10 de
desembre de 2014, a les 13'30 hores.

4.- ACTIVITATS
4.1 LLAM2008000007 GENERALITAT DE CATALUNYA DEPT EDUCACIÓ,
ACTIVITAT DE CENTRE DOCENT CEIP PIVERD C. VICENS ROURE I ARMADA,
12- CANVI CLASSIFICACIÓ A ANNEX III LLEI 20/2009.- APROVACIÓ.Vist l’expedient LLAM2008000007 de Llicència Ambiental per una activitat classificada
en l’annex II.1 i II.2, codi 12.48 del Decret 136/1999, de 18 de maig, Reglament
general de desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental, a petició de GENERALITAT DE CATALUNYA, Departament
d’Educació, amb NIF S-0811001G, per la instal·lació d’un centre docent d’educació
infantil i primària, amb capacitat superior a 100 alumnes, amb denominació CEIP PI
VERD, ubicat en la finca dels carrers Mestre Lluís Vilalta i Carbó, carrer Tarongeta i
carrer Begur de Palafrugell, actualment emplaçat en el carrer Vicenç Roure i Armadà,
número 12 de Palafrugell, al qual se li va atorgar Llicència Ambiental per acord de
Junta de Govern Local de 15 de gener de 2010.
Atès que en l’esmentat acord de Llicència Ambiental de 15 de gener de 2010,
sotmetia l’activitat a un control inicial favorable i a controls periòdics cada 5 anys,
aplicació de l’article 85 del Decret 136/1999, de 18 de maig, Reglament general
desplegament de la Llei 3/98, de 27 de febrer de la Intervenció Integral
l’Administració Ambiental.

es
en
de
de

Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, en reunió de 18 d’octubre de 2012, va
emetre informe DESFAVORABLE sobre el control inicial realitzat per l’entitat AMBIO,
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SA, EAC-003-01 en data 31 d’agost de 2012, referent a l’expedient AA-72/2008 de
l’activitat de referència.
Atès que arrel de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, a partir del 11 d’agost de 2010, i de
conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria primera de la Llei 20/2009, del
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, segons la qual
aquesta activitat es troba inclosa en l’annex III i classificada en el codi 12.48 centres
docents, per tant, subjecta a les condicions del règim administratiu de Comunicació
d’activitat ambiental.
Vista la proposta d’acord de Junta de Govern Local formulada per la Regidora
d’Activitats i Règim Interior de l’Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Declarar el canvi de règim administratiu de Llicència Ambiental cap al de
Comunicació Ambiental, per l’activitat de centre docent, establiment de centre
d’educació infantil i primària, CEIP PI VERD, ubicat en el carrer Vicenç Roure i
Armadà, número 12 de Palafrugell, de conformitat amb la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Segon.- Inscriure en l’expedient d’activitats LLAM2008000007 el canvi de classificació
de l’activitat, i anotar la classificació ambiental en l’annex III codi 12.48 de la Llei
20/2009.
Tercer.- Deixar sense efecte els requeriments a que es trobava sotmesa l’activitat sota
el règim administratiu de Llicència Ambiental, control inicial favorable, controls
periòdics i revisió periòdica de la llicència atorgada cada 8 anys.
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades i a la resta d’òrgans que
han emès informes tècnics, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PEL SENYOR JAVIER RAMÍREZ
LANCHA Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de vuit-cents quinze euros amb vuitanta-set cèntims (815,87 €), interposada pel senyor
Javier Ramírez Lancha amb data d’entrada 1 de juliol de 2014 i número de registre
8890, per danys materials al vehicle matrícula 6692-FSH, causats segons ell com a
conseqüència de la col·lisió d’un camió de recollida d’escombraries amb matrícula GI9353-BJ el dia 22 de juny, mentre estava estacionat al carrer Lladó, a Calella de
Palafrugell.
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Atès que d’acord amb els articles 78 i 84 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, mitjançant escrit amb data de sortida 4
d’octubre de 2014 i número de registre 10547, es va donar audiència a la societat UTE
Sanejament Palafrugell, com a empresa adjudicatària del contracte de servei de neteja
i reg de la via pública, neteja de les platges, neteja dels mercats, recollida
d’escombraries i el seu transport a l’estació transfer, formulant les al·legacions que
consten a l’expedient on, en síntesi, comunica que en el full de ruta que es fa cada dia,
els conductors del dia 22 de juny no fan esment a l’incident denunciat, que no queda
aclarit a quina alçada del carrer Lladó es trobava estacionat el cotxe del reclamant ni si
el camió de recollida d’escombraries circulava marxa endavant o marxa enrere.
Atès que un cop instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que
donaven motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar
audiència a la part reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, sense que transcorregut el termini formulés
al·legacions.
Atès l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient en data 30 de juliol de 2014, on
indica que l’empresa adjudicatària del servei de recollida de residus no va comunicar
cap incidència relacionada amb els fets esmentats a l’escrit del reclamant, que de
l’informe del GPS del camió de recollida de residus amb matrícula GI-9353-BJ es
desprèn que la nit del 21 al 22 de juny de 2014 va circular exclusivament a la zona del
polígon industrial de Palafrugell, i que la nit del 22 al 23 de juny, el camió en qüestió,
no va funcionar i no va realitzar el servei de recollida d’escombraries.
Atès que de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de dret, no se’n
desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest ajuntament, ja que en cap
moment ha quedat provat que els fets que varen servir de base per interposar aquesta
reclamació, es produïssin el dia, en el lloc i de la manera que s’esmenta, ni en cap cas
s’acredita que els mateixos siguin conseqüència del funcionament normal o anormal
de l’administració. En conseqüència es conclou que no existeix cap relació de
causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys que s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
pel senyor Javier Ramírez Lancha.
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5.2 EXECUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER LA SOCIETAT EDIFICACIONS
MARAGALL, S.A. PER A GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS
CONSISTENTS EN LA CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DEL
PAISATGE URBÀ, A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚMERO 100/11-p.
Execució.Vist el contingut de l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
dia 4 de novembre de 2014, que transcrit textualment diu així:
“Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2284/11, de data 27 de setembre de
2011, es va concedir llicència d’obres menors, expedient número 100/11-p, a la
societat Edificacions Maragall, S.A., amb CIF número A-08507741, per efectuar una
rasa de dos-cents metres lineals per a instal·lacions elèctriques soterrades, al Paratge
d’Ermedàs número 13, a Palafrugell, condicionada, entre altres, al previ dipòsit de la
quantitat de tres mil euros (3.000.€) per garantir el compliment de les obligacions
consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà.
Atès que en data 10 de novembre de 2011 la societat Edificacions Maragall, S.A., va
ingressar la quantitat de tres mil euros (3.000 €) en metàl·lic, com a fiança per garantir
el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà.
Atès que del contingut de l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 30 de juliol
de 2014, se’n desprèn que un cop efectuades les obres corresponents a l’expedient de
llicència número 100/11-p, no s’ha reposat correctament la rasa efectuada, tant en les
zones de reposició de formigó com també de reposició de terres, i així mateix no s’han
retirat les restes de runes de la via pública.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 1943/2014, de data 5 d’agost de 2014, es
va requerir a la societat Edificacions Maragall, S.A. perquè en el termini de quinze dies
des de l’endemà de la recepció del requeriment, portessin a terme tots els treballs
necessaris per arranjar correctament la rasa efectuada, d’acord amb l’expedient de
llicència d’obres número 100/11-p, tant en les zones de reposició de formigó com
també en les zones de reposició de terra, i així mateix se’ls va requerir perquè
portessin a terme la retirada de les restes de runes que es troben dipositades a la via
pública, fent-los l’advertiment que un cop transcorregut aquest termini sense que ho
haguessin portat a terme, ho executaria l’Ajuntament de Palafrugell de manera
subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal, prèvia
execució de la fiança dipositada per a garantir la correcta reposició del paisatge urbà,
resolució on, a més, se’ls hi concedia un tràmit d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació de la resolució, perquè poguessin formular
totes les al·legacions i presentar tots els documents que creguessin convenients per a
la defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no fer
al·legacions, la resolució s’entendria ratificada i caldria considerar-la com a definitiva.
Atès que dintre del termini d’audiència concedit als interessats, aquests no varen
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formular al·legacions, per la qual cosa la Resolució de l’Alcaldia número 1943/2014,
de data 5 d’agost de 2014, va esdevenir ratificada.
Atès que s’ha constatat que fins el dia d’avui la societat Edificacions Maragall, S.A., no
ha donat compliment al requeriment efectuat, havent transcorregut en molt el termini
concedit, per la qual cosa aquest ajuntament ol executar ara subsidiàriament els
treballs requerits.
Atès el contingut de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Tet refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Executar la fiança dipositada per la societat Edificacions Maragall, S.A., amb
CIF número A-08507741, per un import de tres mil euros (3.000 .€).
Segon.- Notificar el contingut d’aquest acord a la societat Edificacions Maragall, S.A.,
concedint-los un termini de deu dies des de l’endemà de la data de notificació d’aquest
acord, perquè puguin formular totes les al·legacions que creguin convenients per a la
defensa dels seus interessos.
...”
Atès que el trasllat de l’esmentat acord fou notificat a la societat Edificacions Maragall,
S.A. en data 13 de novembre de 2014, sense que transcorregut el termini concedit
hagin formulat al·legacions.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2665/2014 de data 24 d’octubre de 2014,
es va disposar que per part de l’Àrea de Serveis municipal o empresa a qui
s’adjudiqués es portés a terme l’execució subsidiària dels treballs necessaris per a la
reposició de la rasa efectuada al Paratge d’Ermedàs per la societat Edificacions
Maragall, S.A. tant en les zones de reposició de formigó com també de reposició de
terres, així com la retirada de les restes de runa existents a la via pública, i el seu
transport fins al lloc adient, i també va resoldre que prèviament a efectuar-se aquesta
execució subsidiària, es liquidés provisionalment el cost de tots els treballs i obres
contemplades en el contingut de la Resolució a la societat Edificacions Maragall, S.A.,
a efectes del seu cobrament de la manera que procedeixi.
Atès l’escrit presentat pel senyor Francisco Castro Andrade, en nom de la societat
Edificacions Maragall, S.A., amb data d’entrada 5 de novembre de 2014 i número de
registre 14713, en el qual comunica que accepta que l’ajuntament porti a terme les
obres esmentades, a càrrec de la garantia que la seva societat va dipositar donant
compliment a la llicència d’obres amb número d’expedient 100/11-p.
Atès el contingut de l’article 94 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
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de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès així mateix el contingut dels articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Executar la fiança dipositada per la societat Edificacions Maragall, S.A., amb
CIF número A-08507741, per un import de tres mil euros (3.000 €).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats, a l’Àrea d’Intervenció i
finalment a la Tresoreria Municipal a efectes que executi la fiança dipositada per la
societat Edificacions Maragall, S.A., per un import de tres mil euros (3.000 €).

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 MODIFICACIÓ CONVENI MIFAS 2014. Aprovació.Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació MIFAS,
per aquest any 2014, aprovat per la Junta de Govern del 23 de juny de 2014.
Vist que en el pacte tercer del conveni, que fa referència a les obligacions formals i de
justificació de la subvenció, s’estableix com a data límit per la presentació de la
justificació el 30 de novembre de 2014.
Atès que l’Associació MIFAS ha manifestat l’ impossibilitat de presentar la justificació
dins el termini establert, degut a que les xerrades i altres activitats a escoles i instituts
de Palafrugell (activitat conveniada) es faran durant aquest mes de desembre de 2014
i gener de 2015.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el pacte tercer del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Palafrugell i l’Associació MIFAS, concretament el punt 6 que fa referència a la data
límit de presentació de la justificació, establint com a nou termini de presentació de la
justificació de la subvenció de l’any 2014, el 30 de gener de 2015.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

7.- CULTURA
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7.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB BITÒ PRODUCCIONS SL I LA
FUNDACIÓ VILA CASAS PER A LA PRODUCCIÓ I EXECUCIÓ D’UN
ESPECTACLE DEL “TEMPORADA ALTA – FESTIVAL DE TARDOR DE
CATALUNYA 2015” A PALAFRUGELL.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell, Bitó
Produccions SL i la Fundació Vila Casas per a l’organització, producció i execució d’un
espectacle en l’edició 2015 del “Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya” a
la població de Palafrugell.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell Bitó
Produccions SL i la Fundació Vila Casas per a l’organització, producció i execució d’un
espectacle en l’edició 2015 del “Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya” a
la població de Palafrugell.
Segon. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

8.- EDUCACIÓ
8.1
CONCESSIÓ
DE
SUBVENCIONS
(AMB
CONCURRÈNCIA
PÚBLICA)DESTINADES A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT SOCIALITZATS,
ADREÇADES ALS CENTRES EDUCATIUS DE PALAFRUGELL.-Aprovació.Atès que per mitjà d’acord de junta de govern local de data 25 de març de 2014, es va
aprovar la convocatòria de subvencions destinada a l'adquisició de llibres de text
socialitzats adreçada als centres educatius de Palafrugell.
Donat que la convocatòria es regeix per les bases generals per a la concessió i
justificació de subvencions per l’any 2014 aprovades pel Ple per acord de data febrer
de 2014.
Atès que transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, s’han presentat un total
de 8 instàncies.
Donat que la mesa de valoració es va reunir el dia 20 de novembre de 2014, i va
procedir a la valoració de les sol·licituds d’acord amb els criteris aprovats en la
convocatòria.
Atès que en la mateixa data es va formalitzar la proposta de resolució de concessió.
Donat que de l’acta realitzada per la mesa es dedueix la següent valoració de les
sol·licituds presentades:
Nom
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ESCOLA
MATAS

BARCELÓ

I Presentació
socialització
Centre.
ESCOLA CARRILET
Presentació
socialització
Centre.
ESCOLA PI VERD
Presentació
socialització
Centre.
ESCOLA TORRES JONAMA Presentació
socialització
Centre.
ESCOLA SANT JORDI
Presentació
socialització
Centre.
ESCOLA VEDRUNA
Presentació
socialització
Centre.
INS.
FREDERIC
MARTÍ Presentació
CARRERAS
socialització
Centre.
CENTRE PRATS DE LA Presentació
CARRERA
socialització
Centre.

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

d'un projecte de
de llibres de text del

Apte

Atès que és d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS), i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de
21 de juliol (RLGS).
Donat que és competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local
d’acord amb la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

PRIMER.- Aprovar la concessió de subvencions als següents beneficiaris per
l'import que s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: ESCOLA BARCELÓ I MATAS

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
ENTITAT: ESCOLA CARRILET

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
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SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
ENTITAT: ESCOLA PI VERD

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
ENTITAT: ESCOLA TORRES JONAMA

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
ENTITAT: ESCOLA SANT JORDI

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
ENTITAT: ESCOLA VEDRUNA

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
ENTITAT: INSTITUT FREDERIC MARTÍ CARRERAS

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
ENTITAT: CENTRE PRATS DE LA CARRERA

OBJECTE: SUBVENCIÓ SOCIALITZACIÓ LLIBRES DE TEXT
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 €
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SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100€
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 33.321. 22708
SEGON.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú.

8.2 CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA A LA FUNDACIÓ JOSEP PALLACH
PER A L'ANY 2014.-Aprovació.Vist l’informe emès per l’Àrea d’Educació en el qual es posa de manifest que
concorren les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió
directa d’una subvenció a la FUNDACIÓ PALLACH per tal de finançar la seva activitat
ordinària:
Atès que la subvenció està prevista nominativament el pressupost a l’aplicació
pressupostària següent:
Descripció
Subvencions
escolars

Aplicació
entitats 33.321.45000

Import
1.000 euros

Donat que és d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS), i el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de
21 de juliol (RLGS).
Atès que és competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local
d’acord amb la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de la subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Fundació Josep Pallach
OBJECTE: Subvenció d’activitats ordinàries
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 1.000 euros
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 1.000 euros
IMPORT A JUSTIFICAR: 1.000 euros
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT= 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 15 de desembre de 2014
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
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indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i
que estarà integrat per:
a)
La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte
amb identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d)
Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2)
e)
Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f)
Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500€
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives
de trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000
euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.

9.- HABITATGE
9.1 ADDENDES DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I
ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A L'ANY 2015, RELATIU
A L'OFICINA D'HABITATGE I AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER
SOCIAL, SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.
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Vist que a data 31 de desembre de 2014 finalitzaran les pròrrogues dels convenis de
col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell
relatiu a l'Oficina d'Habitatge i relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social
d'Habitatges situada en aquest municipi.
Vist que aquests convenis poden ser prorrogats per mutu acord de les parts.
Vist els interessos i els motius d'ambdues parts de continuar col·laborant.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Aprovar l'acord de pròrroga per l'any 2015, entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge.
Segon.-Aprovar l'acord de pròrroga per l'any 2015, entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer
Social.

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ APLICACIÓ QUOTA REDUÏDA TAXA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ
Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord 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
148,80 €.
b)Quotes reduïdes
c)1.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.
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2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
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:
Exercici

Número
pòlissa

Titular

Import
retornar

2014

15155

CABALLOL TEIXIDOR ROSA

44,64 €

2014

15115

JAN VAN DIJK PAUL

44,64 €

2014

15182

INÉS TOLOSA RAMON

44,64 €

2014

15150

HORTAL
XAVIER

2014

15182

OJUEL BOLAÑOS DAVID

44,64 €

2014

15101

PERUJO LUIS GERARD

44,64 €

2014

15188

TOLA FRANCESCO

44,64 €

HORTAL

a

JESÚS 44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,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.

10.1.2 RECLAMACIÓ. O C M APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIESA.
ESTIMACIÓ
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 15199 data 17 de novembre del
2014, presentada pel senyor O C M, en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -3807-BDJ i la
renúncia de l’exempció aplicada al vehicle matrícula -1136-HBL, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -3807-BDJ reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -3807-BDJ a nom del senyor O C M amb efectes de
l’any 2015 i anul.lar l’exempció aplicada al vehicle matrícula -1136-HBL.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.3 RECLAMACIÓ. M A
MINUSVALIDESA. ESTIMACIÓ

M.

APROVACIÓ

EXEMPCIÓ

IVTM

PER

Vista la instància amb número de registre d’entrada 15435 data 21 de novembre del
2014, presentada per la senyora M A M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -4916-CZC,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
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diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -4916-CZC, reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula -4916-CZC a nom de la senyora M A M amb efectes de
l’any 2015 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

10.1.4 RECLAMACIÓ ZIANI MOHAMED ANUL·LACIÓ EMBARGAMENT SANCIÓ
ADMINISTRATIVA
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15386 de data 20 de novembre de
2014, presentada pel senyor ZIANI, MOHAMED, en la qual sol·licita el retorn dels
diners embargats i l'anul·lació de la Sanció Administrativa, al·legant que maig ha estat
el propietari del bar, només treballador.
Atès que es comprova que l'import de la sanció administrativa es va imposar
mitjançant Resolució de l'Alcaldia de data 4 d'agost de 2005, prèvia tramitació del
corresponent expedient sancionador.
Atès que l'esmentada resolució es va notificar a l'interessat, informant de la possibilitat
d'interposar recurs contenciós administratiu de manera potestativa recurs reposició.
Atès que es comprova que no es va interposar recurs potestatiu corresponent.

JGL2014/48 de 2 de desembre de 2014

24

Atès que la notificació a l'interessat dels corresponent document liquidatori, contra el
qual es presenta el present recurs, deriva d'un acte, que en relació a les al·legacions
presentades, és ferm en via administrativa.
Vist l'article 97 de la Llei 30/1992, que diu textualment:
“ Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse la cantidad líquida se
seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor ZIANI, MOHAMED, i
en conseqüència ratificar la liquidació impugnada.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i a l'Àrea de Recaptació, pels efectes
oportuns.

10.1.5 RECLAMACIÓ. RACHID QORCHI EL AISSAOUI SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ
RECÀRREC IBI 2N TERMINI.DESESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 15177 de data 15 de novembre
del 2014, presentada pel senyor RACHID QORCHI EL AISSAOUI, en la qual sol.licita
la devolució del recàrrec del rebut pagat número 708411/2 de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’exercici 2014, al.legant que ha estat retornat per l’entitat
bancària sense cap motiu.
Vist l’informe emès per la senyora tresorera de data 25 de novembre del 2014, el qual
diu textualment:
“1. Que es va carregar el rebut 708411/2 corresponent al segon termini de l’IBI de
2014 el dia 01/11/2014 al núm. de compte on s’havia enviat i cobrat el rebut del primer
termini.
2. Que el rebut 708411/2 va ser retornat pel banc (Q60) el dia 05/11/2014 fent constar
com a motiu, totalment aliè a l’Ajuntament: “ Aplicació RD 383/90 sobre NIF “
Atès que no és procedent la devolució del recàrrec pagat corresponent al rebut
número 708411/2.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució presentada pel senyor senyor Rachid
Qorchi El Aissaoui.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i tresoreria.

10.1.6 RECLAMACIÓ JORGE GARCIA APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS I COMPENSAR-LA
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Vist que en data 25 d'octubre es va efectuar un ingrés en concepte d'Embargament
devolucions AEAT per un import de 258,46 Euros, i que posteriorment en data 28
d'octubre es va efectuar un ingrés en concepte d'Embargament de sou per un import
de 258,02 Euros a nom del senyor GARCIA CRUZ, JORGE.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
“Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que es comprova que el senyor GARCIA CRUZ, JORGE, té un deute amb la
recaptació municipal en concepte d’IBI ( Impost sobre bens immobles de naturalesa
urbana ) de l'any 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor GARCIA CRUZ,
JORGE, per import de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS
CÈNTIMS--------258,02 €-------- en concepte d’ingrés duplicat per IBI ( Impost sobre
bens immobles de naturalesa urbana ) i d'acord al següent detall:
ANY REBUT CONCEPTE IMPORT
PRINCIPAL

RECÀRREC INTERESSOS

TOTAL

2013 642.411 IBI

41,12

258,02

205,60

11,30

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm.
698.586, restant un total a retornar de SET EUROS AMB VUIT CÈNTIUMS---------7,08----.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat, al servei de Recaptació i a la
Tresoreria municipal.

11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 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,
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/125
CERTIFICACIONS per un import de 319.150,10 euros.
Aplicació
2014 21 150 61923

Import
319.150,10

TOTAL

319.150,10

Text lliure
RUBAU TARRES-PERE GFIRALT UTE.
CERT.9, OBRA 14/2009 «URB.SECTOR
INDUSTRIAL SUC.1.12 BRUGUERES II».

11.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- APROVACIÓ
A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/124
per un import total de 750.013,34 euros.

Aplicació
Import
2014 52 231 22609
30.500,00

2014 34 321 22001

24.671,19

2014 81 130 22713

10.873,93

2014 72 170 22712

30.248,96

2014 71 161 22101

328.068,52

2014 81 130 22004

10.331,77

2014 81 130 22004

8.075,36

2014 42 336 41002

40.000,00

2014 51 312 48908

225.000,00
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Text lliure
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA.
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA ANY 2014
(BS)
SUARA SERVEIS SCCL. GESTIÓ DEL SERVEI
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL BELLUGUETS
MES OCTUBRE 2014 (ED)
ASSISTENCIA COSTA BRAVA SL. SERVEI
GRUA RETIRADA I IMMOBILITZACIO A LA VIA
PUBLICA OCTUBRE 2014 (PO)
GESTIO
AMBIENTAL
DE
RESIDUS.
CONTRACTE PORTA A PORTA I GESTIO
DEIXALLERIA DE JUNY A DESEMBRE 2014.
JG:01/07/2014
MANCOMUNITAT
AIGUES.
SUBMINISTRAMENT
AIGUA
TERCER
TRIMESTRE 2014 (RM)
SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA SA.
SENYALITZACIO HORITZONTAL PLA DE
BARRIS (PO)
SEÑALIZACIONES VIALES DE CATALUÑA SA.
SENYALITZACIO HORITZONTAL (PO)
PATRONAT DEL MUSEU. 2a I ULTIMA
APORTACIO APORTACIO MUNICIPAL 2014
FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN.
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2014 71 161 22699

5.988,57

2014 20 152 78001

36.255,04

TOTAL

APORTACIO MUNICIPAL 4t TRIMESTRE 2014
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA. MODEL
A1, DECLARACIO FACTURACIO NETA I
AUTOLIQUIDACIO MES D'OCTUBRE 2014
COMUNITAT PROP. LA SAULEDA PORTAL 8.
2a
APORTACIO
(40%)
SUBVENCIO
ACTUACIONS REHABILITACIO EDIFICI PLA
DE BARRIS.

750.013,34

11.3 ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA XARXA LOCAL DE
MUNICIPIS GIRONINS (XALOC) I L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Vist que la Junta de Govern Local de data 12 d'agost de 2014, va aprovar un conveni
de col·laboració amb la Diputació de Girona ( Xarxa local de municipis Gironins ( Xaloc
), per la implantació dels serveis web per a la tramitació de sancions mitjançant equips
PDA, d'acord amb el redactar del document adjunt a la proposta.
Vist l'annex del referit conveni que presenta el següent redactat:
Primer.- XALOC autoritza l’ús del certificat a l’Ajuntament de Palafrugell. L’Ajuntament
de Palafrugell utilitzarà el certificat exclusivament per a les finalitats indicades en el
conveni. N’assignarà la utilització a la persona o persones que específicament l’hagin
d’utilitzar. Notificarà a XALOC el nom, cognoms i lloc de treball de la persona o
persones usuàries.
Segon.- Correspondrà a l’Ajuntament de Palafrugell aplicar les mesures de seguretat
necessàries per evitar usos indeguts i no admesos del certificat, així com verificar el
correcte ús ordinari del certificat. XALOC podrà disposar d’informació per tal de
verificar l’ús correcte del certificat.
Tercer.- Correspondrà a l’Ajuntament de Palafrugell assumir les responsabilitats
derivades d’un mal ús del certificat, o determinar les responsabilitats individuals del
seu personal derivades d’un mal ús del certificat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'annex del conveni de col·laboració entre la Xarxa Local de
Municipis Gironins (XALOC) i l'Ajuntament de Palafrugell.

11.4 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.
Vista l’article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Palafrugell
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- APROVAR la següent relació AD per l’execució de les següents despeses
d’acord amb les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les
diferents àrees:
Aplicació
2014 72 170 22712

Import
3.805,45

2014 12 920 62600

2.280,85

2014 11 920 62500

1.698,84

2014 21 150 61905

1.604,46

TOTAL

9.389,60

Text lliure
TVI
GIRONA
SL.
REPARACIO
CAMIO
RECOLIIDA SELECTIVA IVECO 6008DPR (MAPROP.2014/309))
ESTANYS BLAUS SL. LLICENCIA ANUAL
INFRAESTRUCTURA VIRTUALITZACIO VmWare
ADVANCED. (IN-PROP.2014/310)
NOU ESTIL SL. ADQUISICIO 4 ARMARIS,
BIOMBO I RODES. (JO-PROP.2014/311)
PERE GIRALT SAGRERA SA. REPARACIO
VORERA ENTRADA FUNDACIO VILA CASAS
C/GARRIGA. (UR-PROP.2014/314)

12.- PROPOSTES URGENTS
12.1 SECRETARIA GENERAL
12.1.1 PROJECTE EXECUTIU PER A LA CLIMATITZACIÓ EN EL MARC DE
"SUBEROGRAFIA: INTERPRETANT EL MON DEL SURO, MUSEOGRAFIA DE
L'EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL"
(ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FEDER DE CATALUNYA 2007-2013. UNA
MANERA DE FER EUROPA).- APROVACIÓ DEFINITIVA.Vist el projecte executiu per a la climatització en el marc de “Suberografia: interpretant
l mon del suro, museografia de l'exposició permanent del Museu del Suro de
Palafrugell” (actuació cofinançada pel FEDER de Catalunya 2007 – 2013. Una manera
de fer Europa), aprovat inicialment per Junta de Govern Local del dia 5 d'agost de
2014.
Atès que es va publicar anunci al BOP del dia 20 d'octubre de 2014 i al DOGC del dia
23 d'octubre de 2014 i que durant el període d’informació pública d’aquest projecte no
s'ha presentat cap al·legació.
Atès el que preveuen els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals (Decret 179/1995), pel que fa a la tramitació dels projectes d’obres
locals, i l’article 235 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Text refós Decret legislatiu 2/2003), pel que fa a la documentació que han de contenir aquests
projectes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar definitivament projecte executiu per a la climatització en el marc de
“Suberografia: interpretant l mon del suro, museografia de l'exposició permanent del
Museu del Suro de Palafrugell” (actuació cofinançada pel FEDER de Catalunya 2007 –
2013. Una manera de fer Europa), aprovat inicialment per Junta de Govern Local del
dia 5 d'agost de 2014.
Segon- Publicar un edicte al Butlletí oficial de la província per a coneixement general
d’aquesta aprovació definitiva.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern
Local del dia XXX.
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