Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23
D'AGOST DE 2012

Núm.: JGL2012/34
Dia i hora: 23/08/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Alcalde Acctal. Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
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:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
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 cinc minuts del matí, del dia 23
d'agost 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 16
de setembre de 2012, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2.- CONTRACTACIÓ
2.1 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SEGURETAT A LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS DE CAN BECH, PER SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR ISICIO CRUZ
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FERNANDEZ.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat, mitjançant contracte menor, per a la
contractació dels Serveis de Conserge (substitució per vacances del senyor Isicio Cruz
Fernandez) a les Dependències Municipals de “Can Bech”, d’aquest Ajuntament, el
pressupost d’aquest servei és de 392,35 euros (11,21 €/hora), amb l’IVA inclòs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar l'expedient per a la contractació, mitjançant contacte menor, dels Serveis de
Conserge (substitució per vacances del senyor Isicio Cruz Fernandez) a les
Dependències Municipals de “Can Bech”, d’aquest Ajuntament.
Adjudicar aquest servei, a l’Empresa MOBERT SERVIPLUS SL domiciliada al carrer
del Molí, 1 baixos (08140) Caldes de Montbui, per la quantitat de 392,35 euros (11,21
€/hora), amb l’IVA, amb càrrec a la partida 11 920 21200 del Pressupost Municipal.
Aquesta adjudicació queda supeditada a les condicions que seguidament es
relacionen:
·
La porta principal de l’edifici de Can Bech haurà d’estar oberta.
·
Haurà de demanar el DNI a tothom, excepte als treballadors de l’Ajuntament i
als Regidors Municipals.
·
Les tasques de control i vigilància es realitzaran de forma principal i prioritària,
en el mostrador d’entrada de l’edifici.
·
L’horari serà de les 15 hores a les 22 hores, a l'Ajuntament de Palafrugell.
·
Haurà d’estar controlant la centraleta telefònica, per la recollida de missatges i
informació als ciutadans.
Atesa la quantitat del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Aquest servei tindrà una durada la següent durada:
Els dies 3 al 7 de setembre de 2012 (dilluns a divendres).
Facultar el senyor Juli Fernandez Iruela, perquè en representació de la Corporació
procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a
l'execució d'aquest acord.

3.- SECRETARIA GENERAL
3.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
SITUADA AL CARRER LLEBEIG, 28 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 14 d’agost de 2012, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Llebeig, 28 de Calella, i s’observa que la parcel·la presenta un estat d’abandonament
ple de vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i seguretat per a la salut de
les persones i perjudicant la convivència i seguretat dels veïns d’aquesta parcel·la.
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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 al senyor JOSEP FRIGOLA BORRAS, amb domicili al carrer Sant
Pere, 46 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Llebeig, 28
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
SITUADA AL PASSEIG DE PAU CASALS, 45 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 14 d’agost de 2012, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de Palafrugell ha fet una inspecció ocular de la finca situada al Passeig
de Pau Casals, 45 de Llafranc, i s’observa que la parcel·la presenta un estat
d’abandonament ple de vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i seguretat
per a la salut de les persones i perjudicant la convivència i seguretat dels veïns
d’aquesta parcel·la.
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 VIGUM PROJECTS SLP, amb NIF B-6192480, amb domicili al
carrer Monterols, 21 B (08034) Barcelona i a ALPACA ASESORES SL, amb NIF
número B-6278753, amb domicili a l’Avinguda Pedralbes, 40 (08034) de Barcelona,
perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment
procedeixi a netejar la finca situada al Passeig de Pau Casals, 45 de Llafranc, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

3.3 AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA MENTRE ES TRAMITA
LA LLICÈNCIA.- Aprovació.Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Atès que qualsevol autorització de l'ocupació de la via pública d'una activitat comercial
i/o de restauració/recreativa, es troba vinculada, amb caràcter previ, a l'existència
d'una llicència ambiental o comunicació prèvia de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, o de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Atès que es donen situacions excepcionals en el sentit d'ocupacions de la via pública
“de facto”, mentre es tramita l'expedient de llicència ambiental, recreativa o
d'espectacles públics, o el seu substitutiu en matèria de comunicació prèvia.
Atès que cal regularitzar l'esmentada situació en el sentit d'autoritzar l'ocupació de la
via pública de l'activitat mentre es tramita la llicència.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de les activitats
que estiguin en tràmit d'obtenir llicència ambiental, recreativa/espectacles públics, o
sota el règim de comunicació prèvia:
a) Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho sol.licitin i
tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics, o sota el règim
de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de requisits per ocupar el
domini públic local.
b) Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.

3.4 EXPEDIENT DE REVERSIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, PER
MANCA DE PAGAMENT TAXA DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ANYS 2003 2010.- Aprovació.Atès l'acord de Junta de Govern Local del dia 7 de juny de 2012, que literalment diu:
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu de caducitat, reversió i pèrdua del dret de les
sepultures del Cementiri Municipal en relació al llistat de propietaris adjunt a
l’expedient administratiu, que no han satisfet les taxes de manteniment i conservació
dels anys 2003 a 2010.
Segon.- Realitzar la màxima publicitat i divulgació d’aquest acord a través dels
següents mitjans:
Informació a la web municipal: www.palafrugell.net (publicació potestativa)
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament (publicació oficial)
 Tauler de la porta d’entrada del Cementiri Municipal de Palafrugell. (publicació
potestativa)
Butlletí Oficial de la província de Girona (publicació oficial)
Tercer.- Dins del termini de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest acord, amb el llistat de propietaris, al Butlletí Oficial de la província
(publicació oficial), els titulars o els seus hereus que ho acreditin, podran realitzar les
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al·legacions i observacions que estimin convenients.
També, dins del termini dels 30 dies hàbils es podrà realitzar el pagament de les taxes
de manteniment i conservació del Cementiri pendents (2003 - 2010), d’acord amb el
que disposen les ordenances fiscals. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi
realitzat el pagament, els drets funeraris caducaran, reversionaran i es perdrà la
titularitat, a favor de l’Ajuntament de Palafrugell.
Les restes cadavèriques exhumades s’inhumaran en el lloc que determini el titular del
dret sobre la tomba afectada. En el cas que l’esmentat titular no disposés res a aquest
respecte, la inhumació es realitzarà a la fossa comuna.
Quart.- Notificar el present acord a AUFUCE, AUXILIAR DE FUNERÀRIA I
CEMENTIRIS SL, amb domicili a la Carretera de Sant Feliu de Guíxols, 26 (17004) de
Girona, per tal de realitzar la següent actuació material:
- Amb anterioritat suficient a l’1 de novembre de 2012 (Festivitat de Tots Sants), es
procedirà, per part de l’empresa funerària AUFUCE, a realitzar la màxima publicitat
possible en el recinte del Cementiri Municipal, inserint el llistat de persones que no han
satisfet les taxes de manteniment i conservació dels anys 2003 a 2010, en el tauler
d’anuncis del Cementiri, així com a enganxar un adhesiu a la sepultures afectades
declarant que no estan al corrent de pagament de la taxa de manteniment i
conservació del Cementiri, i que per realitzar el pagament o per qualsevol dubte s’han
d’adreçar a l’Ajuntament de Palafrugell (Àrea de Serveis Econòmics – carrer
Cervantes núm. 16 – 17200 PALAFRUGELL)
El cost econòmic de la confecció dels esmentats adhesius anirà a càrrec de
l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que es va donar la màxima publicitat del contingut d'aquest expedient a la pàgina
web municipal, al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, al Tauler de la porta d'entrada del
Cementiri Municipal i en el BOP de Girona número 121, de 22 de juny de 2012.
Atès que el dia 20 d'agost de 2012, l'Interventor Municipal ha remès el llistat de titulars
que no obstant haver tingut un termini de varis mesos per pagar, no han fet,
corresponent als rebuts en concepte de taxa per conservació del Cementiri Municipal
2003 – 2010.
Atès el que disposen els articles 27, 37.6, 38 i 39 del Reglament del Cementiri
Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Resoldre l’expedient administratiu de caducitat, reversió i pèrdua del dret, a
favor de l’Ajuntament de Palafrugell, de les sepultures del Cementiri Municipal en
relació al llistat de propietaris adjunt a l’expedient administratiu, que no han satisfet les
taxes de manteniment i conservació dels anys 2003 - 2010.
Segon.- Les restes cadavèriques exhumades s’inhumaran en el lloc que determini el
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titular del dret sobre la tomba afectada. En el cas que l’esmentat titular no disposés res
a aquest respecte, la inhumació es realitzarà a la fossa comuna, de forma ordenada i
que siguin identificables. Es registraran al llibre de registre les actuacions realitzades a
les sepultures del Cementiri.
Caldrà col.locar un adhesiu, amb anterioritat al dia 1 de novembre de 2012 (Festivitat
de Tots Sants) amb fons blanc, amb l’escut de l’Ajuntament de Palafrugell al marge
inferior esquerra dels nínxols, que dirà “Per més informació cal adreçar-se a
l’Ajuntament”. El cost econòmic de la confecció dels esmentats adhesius anirà a càrrec
de l’Ajuntament de Palafrugell. Mitjançant Decret d’alcaldia es fixarà el dia i hora d’inici
dels treballs materials.
Tercer.- Realitzar la màxima publicitat i divulgació d’aquest acord a través dels
següents mitjans:
Informació a la web municipal: www.palafrugell.net (publicació potestativa)
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament (publicació oficial)
 Tauler de la porta d’entrada del Cementiri Municipal de Palafrugell. (publicació
potestativa)
Butlletí Oficial de la província de Girona (publicació oficial)

4.- ASSESSORIA JURÍDICA
4.1 REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL•LEGALS A LA FINCA SITUADA A LA PARCEL•LA 17 DEL POLÍGON 2 DEL
CADASTRE DE RÚSTEGA, PARATGE EL SOT PEIRÓ, TERME MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL, REALITZADES PEL SENYOR JOSÉ LÓPEZ GÀMEZ I PER LA
SENYORA JOSEFA MORENO GUARDIA. Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

5.- CULTURA
5.1 CONTRACTE D'ACTUACIÓ AMB ELS FALCONS DE VILAFRANCA PER A LA
DIADA NACIONAL 2012.-Aprovació.ATÈS que la programació 2012 de la Diada Nacional de Catalunya de Palafrugell
inclou una actuació falconera a càrrec dels Falcons de Vilafranca, amb domicili a la
plaça Penedès, 4 baixos 08720 Vilafranca del Penedès i NIF G58339938.
VISTA la proposta de contracte entre el grup Falcons de Vilafranca i l’Ajuntament de
Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte per valor de mil tres-cents euros (1.300,00€)
corresponent a l’actuació del grup Falcons de Vilafranca, el dimarts 11 de setembre de
2012 a partir de les 10.30h, a la plaça Nova i d'11 a 11.50h, a la plaça de Can Mario.
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Segon.- Procedir al seu pagament durant els quinze dies posteriors a la recepció de la
factura original, mitjançant el número de compte i aplicar aquesta despesa a la partida
41.331.22609, de Festes Populars.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

5.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB COFFENA PER A L'ORGANITZACIÓ DE
LA CAVALCADA DE REIS 2013.-Aprovació.Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
Comissió de Festes de Nadal (COFFENA), NIF G17872912 i domicili al C/ Progrés, 13
de Palafrugell, per a l’organització de la Cavalcada de Reis de l’any 2013.
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 i la
Comissió de Festes de Nadal (COFFENA) per a l’organització de la Cavalcada de Reis
de l’any 2013. L’import d’aquest conveni puja a la quantia de quatre mil cinc-cents
euros (4.500 €).
Segon.- Procedir al seu pagament d'acord amb els terminis i les condicions
establertes al conveni de col·laboració i aplicar la despesa amb càrrec a la partida de
Festes Populars 41.331.22609.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

5.3 CONTRACTE D'ACTUACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
MÚSICS DE GIRONA SCCL PER AL CONCERT "LIEBESLIED" DE TOTI SOLER
(07/09/2012).-Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

6. IPEP
6.1 MERCATS MUNICIPALS: AMPLIACIÓ i CANVI D'EMPLAÇAMENT PARADA
4.123.- Aprovació.Vista la instància amb registre d’entrada núm. 10.634 de data 31 de juliol de 2012,
presentada per la senyora KUDIRAT OLAIDE MARTINS, titular del lloc de venda núm.
4.123 del mercat setmanal amb una superfície de 4 ml, dedicat a la venda de roba i
confecció, en la qual sol·licita canvi d’emplaçament i ampliació de 2 ml.
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Atès que la Junta de Govern Local en sessió del 12 de juliol de 2012 va revocar el lloc
de venda 4.125 per manca d’assistència.
Vist que la baixa de la parada 4.125 ha deixat un espai buit en el mercat setmanal,
que per ordre d’antiguitat correspondria atorgar-lo a la parada 4.123 a nom de la titular,
la senyora KUDIRAT OLAIDE MARTINS.
Vist que l’espai buit permetria recuperar els 2 metres de parada que anteriorment
s’havien reduït per manca d’espai a la parada 4.123.
Vist els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Concedir canvi d’emplaçament de la parada 4.123 a nom de la titular, la
senyora KUDIRAT OLAIDE MARTINS, al lloc que anteriorment ocupava la parada
4.125 i una ampliació de 2 ml quedant la parada amb un total de 6 ml i fer la
corresponent modificació en el padró del mercat setmanal.
Segon.- Notificar a l’ interessada, a la Recaptació Municipal i a l’Àrea d’Intervenció
per als efectes que correspongui.

7. RENDES
7.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
7.1.1 RECLAMACIÓ. J B M. SOL.LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.662 data 1 d’agost del 2012,
presentada per la senyora J B M en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -0596-HLV, al.legant
que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
• “ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat Ade l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -0596-HLV, 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 -0596-HLV a nom de la senyora J B M amb efectes de
l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

7.1.2 RECLAMACIÓ. O C M. SOL.LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.483 de data 27 de juliol del
2012, 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 -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 -1136-HBL, 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 -1136-HBL a nom del senyor O C M amb efectes de
l’any 2012 i següents.
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

7.1.3 RECLAMACIÓ HASSAN ZIYANI ZIYANI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10201 presentada en data 19 de
juliol de 2012 pel senyor HASSAN ZIYANI ZIYANI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3601402EG1430S0039FP, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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finca del carrer Emilia Pardo Bazan, 5 Esc. 1 02 2, referència cadastral
3601402EG1430S0039FP, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 589552/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 24,41 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 12,20 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.4 RECLAMACIÓ HAMDOUNI EL YEMLAHI MOHAMED, BONIFICACIÓ IBI 2012
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10283 presentada en data 23 de
juliol de 2012, pel senyor ABDELLAH BENALI ALLIOUI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3903205EG1430S0005JI, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè el senyor Hamdouini té pendent al servei de
Recaptació municipal, en fase executiva, dos rebuts en concepte d'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica de l'any 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.5 RECLAMACIÓ. FRANCISCO FERNANDEZ GABIN. MODIFICACIÓ ACORD
JGL 21-06-12.
Vist que la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2012, va aprovat el següent:
“ Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor FERNANDEZ
GABIN, FRANCISCO per import de ---- 109,24€---- en concepte d’IVTM corresponent
a l’any 2012, i previ retorn de l’orginal del rebut núm. 536798.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut número
536.798, per un import de 109,24€, restant una diferència a retornar de 47,20 €,
segons el detall següent.”
Atès que es comprova que en data 15 de juny de 2012, es va pagar el rebut 536.798,
per un import de 62,04 Euros.
Vist que a nom del senyor FERNANDEZ GABIN, FRANCISCO no hi consta cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul.lar el punt segon i deixar sense efectes la compensació acordada en la
Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2012.
Segon.- Ingressar en el compte bancari la devolució aprovada en el punt primer vista
la disposició del rebut original en aquest Ajuntament.

7.1.6 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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BAIXA DEFINITIVA. ESTIMACIÓ
Vistos els impresos de baixa dels vehicles matrícules relacionades a continuació
aportades per les persones interessades, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts
corresponents al quart trimestre de l’any 2012, al·legant que les baixes definitives són
del tercer trimestre del 2012.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle . En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars següents,
prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionats a continuació:
Any

Núm.
rebut

Titular

Matrícula

Import

2012 535517

CRUZ DIAZ, M JOSEFA

GI-5607-AY

16,30 €

2012 538881

HADDOUTI AMRAOUI AHMED

GI-5212-AL

16,30 €

2012 541661

MASSAGUER COMAS, MARTA B-2377-TU

34,42 €

2012 531433

MONTASSAR ACHAHBAR

GI-1354-BG

16,30 €

2012 542304

MORENILLA IBORRA GENIS

-4096-GYX

54,62 €

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

7.1.7 RECLAMACIÓ. MARC SERRA MIR. APROVACIÓ TAXA RETIRADA GRUA.
ESTIMACIÓ
Vista la Resolució de l’Alcaldia número 1925/12 de data 3 d’agost de 2012, per la qual
s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom del Senyor MARC SERRA MIR, en
concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 27 de maig de 2012 corresponent
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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al vehicle matrícula -8877-BLN.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MARC SERRA
MIR, prèvia presentació del rebut original tal com segueix a continuació:
Número rebut

Concepte

Matrícula

295/012

Taxa Retirada Grua -8877-BLN

Import
98,80 €

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada, als departaments de
Tresoreria i Policia Local.

7.1.8 RECLAMACIÓ MIGUEL ROMERO OSUNA, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10325 presentada en data 24 de
juliol de 2012 pel senyor MIGUEL ROMERO OSUNA on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3501133EG1430S0016UH, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca
del
carrer
Frederic
Martí
Carreras,
35
referència
cadastral
3501133EG1430S0016UH, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 584876/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 28,60 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 14,30 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.9 RECLAMACIÓ. JORDI VENTURA SALABERT. APROVACIÓ BONIFICACIÓ
VEHICLE HISTÒRIC. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.964 de data 7 d’agost del
2012, presentada pel senyor JORDI VENTURA SALABERT en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle
matrícula B-1001-AF, al.legant que és un turisme històric.
Vist el que disposa l’article 4t punt 2.a) i b) de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels
següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que segons la documentació aportada del turisme matrícula B-1001-AF, reuneix
els requisits per a la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula B-1001-AF a nom del senyor Jordi Ventura Salabert
amb efectes de l’any 2012 i posteriors.
Segon.- Donar de baixa el rebut pendent a la recaptació municipal a nom del senyor
Jordi Ventura Salabert, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número Rebut

Matrícula

Import

2012

548287

B-1001-AF

137,66 €

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments de Tresoreria i
Intervenció.

7.1.10 RECLAMACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, BAIXA REBUT IBI 2012.Estimació.Vista la sol·licitud amb núm. de registre d'entrada 10451 presentada en data 25 de
juliol de 2012 per la senyora MARTA SAHUNT ENRICH, en representació de
l'INSTITUT CATALÀ DE SÒL (Q0840001B), on sol·licita que es doni de baixa el rebut
núm. 576204 en concepte d'Impost sobre Béns Immobles de l'any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 4311103EG1441S0023QK, al·legant que es va signar
un conveni de cessió d'aquest local amb l'Ajuntament.
Vist el conveni signat en data 8 de març de 2010 entre l'Ajuntament i l'Institut Català
del Sòl, que en la seva clàusula setena diu textualment:
“L'Ajuntament de Palafrugell haurà d'assumir el pagament de tots els serveis i
despeses que es generin pel local lliurat, incloses les comunitàries, mentre duri la
cessió d'ús del mateix, això com també qualsevol impost, taxa o arbitri que gravi el
local”.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Primer.- Estimar la sol·licitud presentada, i en conseqüència, donar de baixa el rebut
núm. 576204, d'import 647,79 euros, en concepte d'Impost sobre Béns Immobles de
l'any 2012, a nom de l'Institut Català del Sòl.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l'Àrea d'Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns

7.1.11 RECLAMACIÓ. JUAN CARLOS COLQUI. APROVACIÓ D'INGRESSOS TAXA
CERTIFICACIÓ I COMPENSACIÓ DEUTE.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.556 de data 30 de juliol del
2012, presentada pel senyor JUAN CARLOS COLQUI, per la qual sol.licita la
devolució de la liquidació pagada número 592030 en concepte de Taxa per
Certificacions i Informes per un import de 30,00€ corresponent a una petició d'emissió
d'informe d'adequació de vivenda per reagrupament familiar, al.legant que per raons
laborals va marxar del municipi de Palafrugell i no es va arribar a emetre el referit
informe.
Vist l’informe emès per l’inspector en cap de la Policia Local de data 23 de juliol
2012, el qual diu textualment:
“ En relació al reagrupament de referència us informem que l’agent amb TIP 1206
contactat per telèfon amb l’interessat i aquest li ha informat que ha canviat
residència, que actualment resideix a Barcelona “.
Atès que es comprova que a data d'avui no consta emes l'informe d'adequació
vivenda per reagrupament familiar i amb la presentació de la instància s'ha
considerar desistit a l'interessat de la seva petició.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin
període executiu.”

de
ha
de
de
de

en

Atès que es comprova que el senyor Juan Carlos Colqui manté un deute pendent amb
la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per Expedició
de Certificacions i Informes a nom del senyor JUAN CARLOS COLQUI tal com segueix
a continuació:
Exercici

Núm. rebut

Concepte

Import

2012

592030

Taxa per certificacions i informes 30,00 €

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté el senyor Juan Carlos Colqui ( número rebut 535031) amb la recaptació
municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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d’intervenció i recaptació.

7.1.12 RECLAMACIÓ. BRAHIM FEKRANI APROVACIÓ D'INGRESSOS IVTM PER
BAIXA DEFINITIVA I COMPENSACIÓ DE DEUTE.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula GI-4842-AY aportada pel senyor BRAHIM
FEKRANI, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, sol·licitant per tal
motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’any 2012,
al·legant que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2012.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals única i
exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o
robaroti del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que el senyor Brahim Fekrani manté un deute pendent amb la
recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Brahim Fekrani
tal com segueix a continuació:
Any

Número rebut

Matrícula

Total a retornar

2012

536686

GI-4842-AY

16,30 €

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté el senyor Brahim Fekrani amb la recaptació municipal, resultant un import a
retornar tal com es detalla seguidament:
Exercici

Rebut compensat

Concepte

Import compensat

Total a retornar

2011

469046

IVTM

10,70 €

5,60 €

Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
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d’Intervenció i tresoreria.

7.1.13 RECLAMACIÓ BOROUM MOHAMED, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10552 presentada en data 30 de
juliol de 2012 pel senyor MOHAMED BOROUM, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3104102EG1430S0031EW, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Carrilet, 33, esc. 2 02 3, referència cadastral
3104102EG1430S0031EW, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 566980/12, que consta pendent al Servei de
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Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 11,44 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 5,72 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.14 RECLAMACIÓ AICHA LOUKILI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10550 presentada en data 30 de
juliol de 2012 per la senyora AICHA LOUKILI, on sol·licita la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca amb
referència cadastral 2713106EG1421S0006GX, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
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20

Ajuntament de Palafrugell

per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer País Valencià, 26, Esc. 1 02 2, referència cadastral
2713106EG1421S0006GX, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 577936/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 28,25 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 14,12 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.15 RECLAMACIÓ FOUAD GOUZA, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11001 presentada en data 8
d'agost de 2012 pel senyor FOUAD GOUZA, on sol·licita la bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca amb
referència cadastral 3104103EG1430S0023UB, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Carrilet, 39, Esc. 2 00 3, referència cadastral
3104103EG1430S0023UB, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 574823/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 11,84 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 5,92 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.16 RECLAMACIÓ MOUMOUH AFILAL EL KHATIB, BONIFICACIÓ IBI PER
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FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10611 presentada en data 31 de
juliol de 2012 pel senyor MOUMOUH AFILAL EL KHATIB, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3104102EG1430S0029RE, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca
del
carrer
Carrilet,
33
Esc.
2
02
1,
referència
cadastral
3104102EG1430S0029RE, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 564354/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 11,44 euros.
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Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 5,72 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.17 RECLAMACIÓ LINA LÓPEZ BARRIS, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Desestimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10727 presentada en data 2
d'agost de 2012 per la senyora LINA LÓPEZ BARRIS, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3807116EG1430N0004BX, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
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que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè el valor cadastral de la finca de la senyora
LÓPEZ BARRIS LINA per a l'any 2012 és de 87,113,95 euros, valor superior a
l'establert a l'ordenança fiscal abans transcrita per a poder gaudir d'aquesta
bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.18 RECLAMACIÓ BOUAZZATI EL ABDELKADER, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11051 presentada en data 9
d'agost de 2012 pel senyor BOUAZZATI EL ABDELKADER, on sol·licita la bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 4205101EG1440N0014HP, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
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que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca de l'avinguda Garcia Lorca, 2 Esc. 1 03 2, referència cadastral
4205101EG1440N0014HP, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 567110/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 10,88 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 5,44 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.19 RECLAMACIÓ CRISTINA SABATER BONET. SOL·LICITUD REVISIÓ
LIQUIDACIÓ AIGUA 2N.TRIM/2012. NOVA LIQUIDACIÓ. ESTIMADA.
Vista la queixa de data 2 d’agost de 2012 a nom de CRISTINA SABATER BONET,
sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 2n.
Trimestre de 2012 amb núm. de pòlissa 4471271.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a l´ instància de data 2 d’agost de 2012, referent a la reclamació a
nom de CRISTINA SABATER BONET, del c/. Del Bruc núm. 7 de Palafrugell, els
informem:
Que s´ han facturat 44 m3 en la liquidació del període 2012/02 quan s´ haurien de
haver facturat 30 m3 degut a un error en la lectura. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període 2012/02
Adjuntem nou càlcul de la facturació agafant la lectura real:
- lectura errònia 389 lectura correcta 375
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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- facturats 44m3 i s'haurien d'haver facturat 30m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebuts del 2012/02 per import de
103.84 €”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:

4471271
2012/02

CONCEPTES

FACTURACIÓ ERRONEA

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

m3. Fact

tarifes

import

1
30
14

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

2
1
1

0,4469
0,4469
1,0112
2,528

7,20 €
10,85 €
9,10 €
0,00 €
19,95 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
4,99 €
2,17 €
0,33 €
71,92 €
0,89 €
0,45 €
1,01 €
0,00 €

24

0,4469
0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,4339

10,73 €
0,00 €
16,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

44
1

1,84

0
1

0,1128
35,45

8%
18%
TOTAL
07/03 a 23/03
1 Tram
2n. Tram
3º tram
minim
24/03
20/06
1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim
01/10

a

16

a
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17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

0,9192
2,298
44
8%

TOTAL CANON
TOTAL

0,00 €
0,00 €
29,55 €
2,36 €
31,91 €
103,84 €

FACTURACIÓ ERRONEA
103,84 €
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,d’acord
amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:

4471271
2012/02

CONCEPTES

FACTURACIÓ CORRECTA

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

m3. Fact

tarifes

import

1
30

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

2
1

0,4469
0,4469
2,118

7,20 €
10,85 €
0,00 €
0,00 €
10,85 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
2,71 €
1,44 €
0,33 €
59,82 €
0,89 €
0,45 €
0,00 €

0

0

0,00 €

0
30
1
0
0
1

1,84
0,40
0,1128
35,45

8%
18%
TOTAL
07/03 a 23/03
1 Tram
2n. Tram
3º tram
minim
24/03
20/06

a
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1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim
01/10
a
17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

24
3

0,4469
1,0294
2,2135

10,73 €
3,09 €
0,00 €

0,4339
0,9192
2,298

0,00 €
0,00 €
0,00 €
15,15 €
1,21 €
16,37 €
76,19 €

30
8%

TOTAL CANON
TOTAL

FACTURACIÓ CORRECTA
76,19 €
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

7.1.20 RECLAMACIÓ ANTONIA MARÍN MARTÍNEZ. SOL·LICITUD REVISIÓ
LIQUIDACIÓ AIGUA 2N.TRIM72012. NOVA LIQUIDACIÓ. ESTIMADA.
Vista la queixa presentada per la Sra. ANTONIA MARÍN MARTÍNEZ, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 2n. Trimestre de
2012 amb núm. de pòlissa 4455963.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la queixa, referent a la reclamació a nom de ANTONIA MARIN
MARTÍNEZ, del c/. De Cap de Gall núm.14 de Palafrugell, els informem:
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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Que s´ han facturat 123 m3 en la liquidació del període 2012/02 quan s´ haurien
d'haver facturat 31 m3 degut a un error en la lectura. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període 2012/02
Adjuntem nou càlcul de la facturació agafant la lectura real:
- lectura errònia 2176 lectura correcta 2084
- facturats 123 m3 i s'haurien d'haver facturat 31m3

En aquests moments resta pendent de pagament el rebuts del 2012/02 per
import de 540.00 €.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

4455963
2012/02
FACTURACIÓ ERRONEA

m3. Fact

tarifes

import

1
30
30
63
123
1

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

0
1

0,1128
35,45

7,20 €
10,85 €
19,50 €
68,44 €
98,78 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
24,70 €
8,48 €
0,33 €
176,78 €
0,00 €
1,01 €
0,00 €

1,84

8%
18%
TOTAL
23/03 a 23/03
1 Tram
2n. Tram
minim 24/03 a 20/06

1
0
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1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

27
18
8
69

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,4339
0,9192
2,298

123
8%

TOTAL CANON
TOTAL

12,07 €
18,53 €
20,59 €
284,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
336,31 €
26,90 €
363,21 €
539,99 €

FACTURACIÓ ERRONEA
539,99 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,d’acord
amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:

4455963
2012/02

CONCEPTES

FACTURACIÓ CORRECTA

m3.
Fact
Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

1
30
1
0
31
1
0
0
1
8%
18%

TOTAL
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012

tarifes

import

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
10,85 €
0,65 €
0,00 €
11,50 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
2,87 €
1,50 €
0,33 €
60,69 €

1,84
0,40
0,1128
35,45
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23/03 a 23/03
1 Tram
2n. Tram
minim 24/03 a 20/06
1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

0
27
4

0,3999
0,8472
2,118
0
0,4469
1,0294
2,2135

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12,07 €
4,12 €
0,00 €

0,4339
0,9192
2,298

0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,18 €
1,29 €
17,48 €

31
8%

TOTAL CANON
TOT
AL

78,16 €
FACTURACIÓ CORRECTA
78,16 €

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

7.1.21 RECLAMACIÓ PEDRO PONCE PLA. SOL·LICITUD REVISIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA 1R.TRIM/2012. NOVA LIQUIDACIÓ. ESTIMADA.
Vista l’ instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 10485 de data 27 de
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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juliol de 2012 a nom de PEDRO PONCE PLA, sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d’aigua del 1r. Trimestre de 2012 amb núm. de pòlissa
4473423.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la queixa del Sr. PEDRO PONCE PLA, del c/. De Genís i Sagrera
núm. 22 de Palafrugell, els informem:
Que s´ han facturat 0 m3 en la liquidació del període 2012/01 quan s´ haurien d'haver
facturat 30 m3 degut a un error en la estimació. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període 2012/01
Adjuntem nou càlcul de la facturació agafant la lectura real:
- lectura errònia 2190 lectura correcta 2242
- facturats 0 m3 i s'haurien d'haver facturat 30m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebuts del 2012/01per import de
53.88 €.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:

4473423
2012/01

CONCEPTES

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

FACTURACIÓ ERRONEA

m3. Fact

tarifes

import

1

7,2
0,3615

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
0,00 €
0,58 €

0
1

1
25,00%
8%
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18%
TOTAL
Mínim17/12 a 27/02
1 Tram
2n. Tram
3r. Tram
1 Tram
1 tram
2 tram
Tipus Municipal
Cànon sense IVA

15

3

0,4339
0,3999
0,8472
2,118
0,4469

18
8%

TOTAL CANON
TOTAL

0,33 €
45,40 €
6,51 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7,85 €
0,63 €
8,48 €
53,88 €

FACTURACIÓ ERRONEA
53,88 €
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,d’acord
amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:

4473423
2012/01

CONCEPTES

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

FACTURACIÓ CORRECTA

m3. Fact

tarifes

import

1
30

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
10,85 €
0,00 €
0,00 €
10,85 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
2,71 €
1,44 €
0,33 €

30
1
0
1
25,00%
8%
18%
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TOTAL
Mínim17/12 a 27/02
1 Tram
2n. Tram
3r. Tram
1 Tram
1 tram
2 tram
Tipus Municipal
Cànon sense IVA

22
3
5

0
30
8%

0,4339
0,9192
2,118
0,4469
0,4469
1,0294
0,4236

TOTAL CANON
TOTAL

59,82 €
0,00 €
9,55 €
2,76 €
0,00 €
2,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,54 €
1,16 €
15,70 €
75,52 €

FACTURACIÓ CORRECTA
75,52 €
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

7.1.22 RECLAMACIÓ CARMEN PARALS BONANY. SOL·LICITUD REVISIÓ
LIQUIDACIÓ AIGUA 2N.TRIM/2012. NOVA LIQUIDACIÓ. ESTIMADA.
Vista la queixa presentada per la Sra. CARMEN PARALS BONANY, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 2n. Trimestre de
2012 amb núm. de pòlissa 4455370.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la queixa de data 26 de juliol de 2012, referent a la reclamació a
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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nom de CARMEN PARALS BONANY, del cr. Sant Sebastià núm. 46 de Palafrugell, els
informem:
Que s´ han facturat 0 m3 en la liquidació del període 2012/02 quan s´ haurien de
haver facturat 20 m3 degut a un error en la lectura. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període 2012/02
Adjuntem nou càlcul de la facturació agafant la lectura real:
- lectura errònia 2101 lectura correcta 2121
- facturats 0 m3 i s'haurien d'haver facturat 20m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebuts del 2012/02 per import de
54.09 €.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:

Pòlissa :
Perìode:

4455370
2012/02

CONCEPTES

FACTURACIÓ ERRONEA

m3. Fact

tarifes

import

1

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
0,00 €
0,58 €
0,33 €
45,40 €
0,45 €
0,00 €

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

0
1

1,84

0
1

0,1128
35,45

8%
18%
TOTAL
21/03 a 23/03
1 Tram
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2n. Tram
minim 24/03 a 19/06
1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

0
17

2,118
0
0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,4339
0,9192
2,298

18
8%

TOTAL CANON
TOTAL

0,00 €
7,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,04 €
0,64 €
8,69 €
54,08 €

FACTURACIÓ ERRONEA
54,08 €
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,d’acord
amb el següent detall:

Pòlissa :
Perìode:

4455370
2012/02

CONCEPTES

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACI
Ó
BROSSA
CLAVEGUERA
M

FACTURACIÓ CORRECTA

m3. Fact

tarifes

import

1
20

7,2
0,3615
0,6500
1,0863
1,84
0,40

7,20 €
7,23 €
0,00 €
0,00 €
7,23 €
1,84 €
0,00 €

0,1128
35,45

0,00 €
35,45 €

0
20
1
0
0
1
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8%
18%
TOTAL
21/03 a 23/03
1 Tram
2n. Tram
minim 24/03 a
19/06
1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim 01/10 a
17/10
2º tram
3º tram
Cànon
sense
IVA

1

0,4469
0,8472
2,118

1,15 €
0,33 €
55,01 €
0,45 €
0,00 €
0,00 €

0
19

0
0,4469
1,0294
2,2135

0,00 €
8,49 €
0,00 €
0,00 €

0,4339
0,9192
2,298

0,00 €
0,00 €
0,00 €

20
8%

8,94 €
0,72 €
9,65 €
64,67 €

TOTAL CANON
TOTAL

FACTURACIÓ CORRECTA
64,67 €

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012
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7.1.23 RECLAMACIÓ TOURIA KARIOUH. SOL·LICITUD REVISIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA 2M.TRIM/2012. NOVA LIQUIDACIÓ. ESTIMADA.
Vista la queixa presentada per la Sra. TOURIA KARIOUH, sol·licitant la revisió de la
liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 2n. Trimestre de 2012 amb
núm. de pòlissa 8696177.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a a queixa de data 27 de juliol de 2012, referent a la reclamació a nom
de TOURIA KARIOUH, del c/. Del Mas Gras N.17 2º5º de Palafrugell, els informem:
Que s´ han facturat 65 m3 en la liquidació del període 2012/02 quan s´ haurien de
haver facturat 26 m3 degut a un error en la estimació. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a la nova liquidació del període 2012/02
Adjuntem nou càlcul de la facturació agafant la lectura real:
- lectura errònia 135 lectura correcta 161
- facturats 65 m3 i s'haurien d'haver facturat 26m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut del 2012/02 per import de
196.35 €.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:

8696177
2012/02

CONCEPTES

FACTURACIÓ ERRONEA

m3. Fact

tarifes

import

1
30
30
5
65
1

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

0

0,1128

7,20 €
10,85 €
19,50 €
5,43 €
35,78 €
1,84 €
0,00 €
0,00 €

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
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BROSSA
CLAVEGUERAM

1

35,45

8%
18%
TOTAL
07/03 a 23/03
1 Tram
2n. Tram
3º tram
minim 24/03 a 20/06
1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

4
1
4
4
22
14
7
9

0,4469
0,4469
1,0112
2,528
0,4469
0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,4339
0,9192
2,298

65
8%

TOTAL CANON
TOTAL

35,45 €
8,94 €
3,44 €
0,33 €
92,98 €
1,79 €
0,45 €
4,04 €
10,11 €
9,83 €
0,00 €
14,41 €
18,01 €
37,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
95,71 €
7,66 €
103,36 €
196,34 €

FACTURACIÓ ERRONEA
196,34 €
Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,d’acord
amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:

8696177
2012/02

CONCEPTES

FACTURACIÓ CORRECTA

m3. Fact

tarifes

import

1
26

7,2
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
9,40 €
0,00 €
0,00 €
9,40 €

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
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CONS.COMPT
INCENCIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

1
0
0
1

1,84
0,40
0,1128
35,45

4
1

0,4469
0,4469
2,118

1,84 €
0,00 €
0,00 €
35,45 €
2,35 €
1,33 €
0,33 €
57,90 €
1,79 €
0,45 €
0,00 €

21

0,4469
0,4469
1,0294
2,2135

9,38 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,4339
0,9192
2,298

0,00 €
0,00 €
0,00 €
11,62 €
0,93 €
12,55 €
70,45 €

8%
18%
TOTAL
07/03 a 23/03
1 Tram
2n. Tram
3º tram
minim 24/03 a 20/06
1º tram
2º tram
3º tram
4º tram
mínim 01/10 a 17/10
2º tram
3º tram
Cànon sense IVA

26
8%

TOTAL CANON
TOTAL

FACTURACIÓ CORRECTA
70,45 €
Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
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Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

7.1.24 RECLAMACIÓ FRANCISCO BERENGUI
BAIXA IVTM

APROVAR DEVOLUCIÓ PER

Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI-3903-AW a nom del senyor
FRANCISCO BERENGUI PUERTA, on es comprova que l’esmentat vehicle és va
donar de baixa definitiva en data 16 d'agost de 2.012.
Atès que es comprova en data 27 d’abril de 2012, es va efectuar pagament del rebut
núm. 533.030 mitjançant ingrés en la caixa de recaptació per un import de 65,21
Euros---------en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
corresponent a l’any 2012 i a nom de la senyor FRANCISCO BERENGUI PUERTA.
Atès que es comprova que del senyor FRANCISCO BERENGUI PUERTA no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor FRANCISCO
BERENGUI PUERTA, per import de SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS------16,30 Euros en concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancàri de
l'interessat ,vista la disposició del rebut original en aquest Ajuntament.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat.

7.1.25 RECLAMACIÓ JOSEFA BALASTEGUI MODIFICAR ACORD JGL 02/08/12
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 02 d'agost de 2012, que diu el
següent: “Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora
BALASTEGUI NAVARRO, JOSEFA per un import de DINOU EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS---------19,48 Euros----------, en concepte de Taxa
Cementiri i segons el detall següent:
REBUT ANY

PRINCIPAL RECÀRREC

TOTAL

413070 2010

9,50 €

0,48 €

9,48 €

485179 2011

9,50 €

0,48 €

9,58 €

Atès que és comprova l'existència d'un error en un del rebuts i imports.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul·lar el punt primer de l'acord pres en data 02 d'agost de 2012.
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Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora BALASTEGUI
NAVARRO, JOSEFA per un import de DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS---------19,48 Euros----------, en concepte de Taxa Cementiri i segons el detall
següent:
REBUT ANY

PRINCIPAL RECÀRREC

TOTAL

421460 2010

9,50 €

------------

9,50 €

485179 2011

9,50 €

0,48 €

9,98 €

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació i Tresoreria
Municipal.

7.1.26 CORRECCIÓ DE L'ACORD DE JGL 05/07/2012 PUNT NÚM. 12 RENDES.12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS.- 12.1.14. RECLAMACIÓ APROVAR
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Vist i comprovat el text de l’acord 12.1 EXACCIONS- RECLAMACIONS. PUNT NÚM.
12.1.14, de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Deixar sense efecte l’apartat Segon.En el seu lloc aprovar el següent apartat:
Segon.- Compensar les devolucions aprovades en el punt anterior amb el deute que
mantenen amb la recaptació els titulars esmentats, a excepció del senyor PLANAS
VALDIVIA JOSÉ que s’ha comprovat que ha liquidat el deute pendent.
La corresponent devolució per import de 18,69 euros, serà ingressada en el compte
corrent de l’interessat.

7.1.27 RECLAMACIÓ ABAN CARRASCO MARIA TERESA. SOL·LICITUD REVISIÓ
LIQUIDACIÓ AIGUA 3R.TRIM/11 PER FUITA. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb núm. de registre d’entrada a l’Ajuntament 17019 de data 17 de
novembre de 2011 a nom de MARIA TERESA ABAN CARRASCO, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del 3r. Trimestre de
2011 amb núm. de pòlissa 4461229.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 17 de novembre de 2011 a nom de MARIA
TERESA ABAN CARRASCO, del c/ de Lanzarote núm. 59,6 de Calella, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua del període 2011/03,
al·legant que l’excés de consum és degut a una fuita d’aigua en les seves
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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 averia interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
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 6é, 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-ne 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 2011/03 per
fuita.
En aquests moments té pendent de pagament el rebut 2011/03 d’import 1.282,79
euros.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua, que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
4461229
2011/03
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua Primer Bloc
Aigua Segon Bloc
Aigua Tercer Bloc

Tarifa

Consum Real
363

7,20
0,3615 30,00
0,6500 30,00
1,0863 303,00
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Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Sobreelevació
Primer Bloc
Segon Bloc
Total Sobreelev
IVA Sobre.elevac
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Portada d'aigua
Primer Bloc
Segon Bloc
Total portada d'aigua
IVA Clavegueram

Escombraries
Primer Bloc
Segon Bloc
Total Escombraries
Clavegueram
Primer Bloc
Segon Bloc
Total Clavegueram
IVA Clavegueram
Incendis
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2

363,00

0,1128

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

8,00%
1,8300

1,00

1,84 €
0,33 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

8,00%

34,5000

0,00 €
366,69 €
29,34 €

1,00

25,00%

34,50 €
0,00 €
34,50 €

89,87 €
0,00 €
89,87 €

8,00%
0,39

0,3999
0,8472
2,1180
0,4179
0,8854
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ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

2,2135 167,00
0,4236
363,00

369,65 €
703,52 €
56,28 €
1.282,77 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, d’acord
amb el següent detall:
4461229
2011/03
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua Primer Bloc
Aigua Segon Bloc
Aigua Tercer Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Sobreelevació
Primer Bloc
Segon Bloc
Total Sobreelev
IVA Sobre.elevac
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Portada d'aigua
Primer Bloc
Segon Bloc
Total portada d'aigua
IVA Clavegueram

Tarifa

Nova factura
363

7,20
7,20 €
0,3615 30,00 10,85 €
0,6500 333,00 216,45 €
1,0863
0,00 €
0,00 €
363,00 234,50 €
18,76 €

0,1128
0,00
8,00%
1,8300

1,84 €
0,33 €

0,00
0,00
8,00%

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Escombraries
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Primer Bloc
Segon Bloc
Total Escombraries
Clavegueram
Primer Bloc
Segon Bloc
Total Clavegueram
IVA Clavegueram
Incendis
Imports Cànon
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
ACA-Tram1
ACA-Tram2
ACA-Tram3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

34,5000

1,00
0,00

25,00%

34,50 €
0,00 €
34,50 €

0,00

56,82 €
0,00 €
56,82 €

1,00

0,39 €

8,00%
0,39

0,3999 14,00
5,60 €
0,8472 11,00
9,32 €
2,1180 13,00 27,53 €
0,4179 16,00
6,69 €
0,8854 13,00 11,51 €
2,2135 16,00 35,42 €
0,4236 280,00 118,61 €
363,00 214,67 €
17,17 €
578,99 €

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa
les liquidacions tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat les noves
liquidacions aprovades en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació, fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.
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7.1.28 RECLAMACIÓ ARRAHMANI NAILI HAMMAD, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10184 presentada en data 19 de
juliol de 2012 pel senyor ARRAHMANI NAILI HAMMAD, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la
finca amb referència cadastral 3004101EG1430S0027QQ, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Barcelona, 1 Esc. 2 01 3, referència cadastral
3004101EG1430S0027QQ, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 565459/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
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protecció de l’habitatge habitual per import de 8,80 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 4,40 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.29 RECLAMACIÓ NOUIHAL EL HASSAN, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10174 presentada en data 19 de
juliol de 2012 pel senyor HASSAN EL NOUIHAL, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3104101EG1430S0014YF, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
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Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Carrilet, 29, Esc. 1 03 3, referència cadastral
3104101EG1430S0014YF, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 580777/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 9,79 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 4,89, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.30 RECLAMACIÓ ABDESSELAM NASSIRI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10199 presentada en data 19 de
juliol de 2012 pel senyor ABDESSELAM NASSIRI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3004101EG1430S0024ZZ, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
Junta de Govern Local de 23 d'agost de 2012

50

Ajuntament de Palafrugell

expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca del carrer Barcelona, 1 Esc. 2 00 4, referència cadastral
3004101EG1430S0024ZZ, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 580540/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 8,80 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 4,40 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.1.31 RECLAMACIÓ KHADIJA MAROUAN, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10098 presentada en data 17 de
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juliol de 2012 per la senyora KHADIJA MAROUAN, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2012, en relació a la finca
amb referència cadastral 3104101EG1430S0006QO, al·legant tenir la condició de
família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2012, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2012 de la
finca
del
carrer
Carrilet,
29
Esc.
1
01
3,
referència
cadastral
3104101EG1430S0006QO, a nom del senyor ARRAS EL MOHAMADI.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 565463/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 9,79 euros.
Quart.- Aprovar la nova liquidació en concepte d’Impost sobre Béns Immobles a nom
del senyor ARRAS EL MOHAMADI.
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Cinquè.- Atorgar a nom de la persona interessada 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, per import de 4,89 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

7.2 PADRÓ IAE 1R. TRIMESTRE DE 2012.- Aprovació.Vistes les altes presentades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, corresponents
al primer trimestre de l’any 2012, en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques.
Vist el que disposa l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que la liquidació
i recaptació d’aquest Impost és competència dels Ajuntaments
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les liquidacions en concepte de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques corresponent al primer trimestre de l’exercici 2012, pels següents
imports:
EXERCICI

QUOTA MUNICIPAL RECÀRREC
PROVINCIAL

DEUTE TRIBUTARI

1r. Trimestre 2012

7058,26

8787,68

1729,42

Segon.- Encarregar la gestió de notificació i recaptació de les esmentades
liquidacions al servei de recaptació.

7.3 PADRÓ IAE EXERCICI 2012.- Aprovació.Vista la relació de contribuents del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a l’exercici 2012 per un import total de 183.491,13 EUROS.
Vist el que disposa l’article 24 del Reglament General de Recaptació i a l’article 102.3
de la Llei General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a
l’exercici 2012 per un import total de 183.491,13 EUROS.
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Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 24 del Reglament General de
Recaptació i a l’article 102.3 de la Llei General Tributària s’estableix:
- Període de cobrament en voluntària: del dia 1 de setembre del 2012 fins el dia 31
d’octubre del 2012.
- Lloc de cobrament: Entitats col·laboradores amb el servei de recaptació.
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment i meritarà recàrrec, interès de demora i les costes que
es produeixin.
Tercer.- Notificar el present acord als serveis de Recaptació per al seu coneixement i
efectes.

8.- PROPOSTES URGENTS
8.1. SECRETARIA GENERAL
8.1.1 REQUERIMENT SUBSANACIÓ DEFECTES DE SUBMINISTRAMENT
ELECTRIC A PALAFRUGELL, CALELLA, LLAFRANC I TAMARIU.- Aprovació.Atès que s'han comunicat a l'Ajuntament de Palafrugell, múltiples queixes del sector
veïnal comercial i hoteler dels nuclis de Palafrugell, Llafranc, Calella i Tamariu, en el
sentit que hi ha problemes de subministrament d'energia elèctrica, i en concret,
deficiències en la qualitat del servei.
Atès que el servei de subministrament d'energia elèctrica és un servei essencial, bàsic
i d'interès general que s'ha de prestar amb criteris de qualitat, suficiència i continuïtat.
Atès que s'ha detectat un seguit d'incidents relacionats amb el subministrament
d'energia elèctrica, per part de la Policia Local, en aquests darrers dos mesos (juliol i
agost 2012).
Atès que el municipi de Palafrugell és un municipi eminentment dedicat al sector
serveis, comercial i de turisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Demanar a ENDESA DISTRIBUCIONS SLU el detall exhaustiu i tècnic de les
causes originàries de les deficiències detectades els mesos de juliol i agost de 2012, al
terme municipal de Palafrugell.
Segon.- Requerir a l'empresa subministradora d'energia elèctrica, ENDESA
DISTRIBUCIÓN SLU, perquè amb caràcter urgent i immediat procedeixi a realitzar les
actuacions necessàries perquè aquest servei al municipi de Palafrugell, que engloba el
seu nucli, Calella, Llafranc i Tamariu, es pugui prestar amb criteris de qualitat,
suficiència i continuïtat.
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8.2 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
8.2.1 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/2012/94 per un
import total de CENT TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS. (137.445,87 €)
Aplicació
2012 73
63200

Import
430 6.421,21

2012 73
63200

430 6.881,76

2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22710
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22720
2012
22730
2012

10

38.155,78
336 56,97

10

925 569,75

10

924 341,85

10

924 56,97

11

920 2.741,42

12

934 284,88

31

924 56,97

20

231 113,95

32

430 1.424,37

32

432 1.207,14

33

321 4.986,74

33

321 4.986,74

33

321 4.986,74
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Text lliure
INSTAL.LACIONS FABREGA SC. REFORMA
GENERAL
CIRCUIT
AIGUA
I
VARIS
A
L'ESCORXADOR (AS)
ESTUDIOS Y MECANIZACION DE MATADEROS
ESPAÑOLES SA. SUBMINISTRAMENT BOX
ATORDIMENT DE BOVINS PER ESCORXADOR
(AS)
TOTAL EULEN SA
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
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22740
2012
22760
2012
22770
2012
22780
2012
22700
2012
22710
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22700
2012
22710
2012
22700
2012
22700

33

321 189,92

33

321 2.449,04

33

321 2.900,84

34

321 1.911,03

34

321 1.911,03

44

332 1.367,40

45

331 341,85

46

335 1.338,91

47

332 284,88

47

332 56,97

52

231 427,31

52

234 227,91

61

337 997,06

81

130 1.937,14

2012
11
63200

920 10.004,19

2012 71
62300

150 9.637,65

2012 71
61900
2012 33
22601

155 7.442,50

2012
11
22100
2012 32
22100
2012 33
22120

321 6.400,00

31.679,24
920 4.948,59
430 739,20
321 1.910,99
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GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)
EULEN SA. NETEJA DEPENDENCIES
GENERAL LOT N.23 JUNY 2012 (AS)

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

INSTAL.LACIONS FABREGA SC. ADEQUACIO
INSTAL.LACIO
BAIXA
TENSIO
SEGONS
INSTRUCCIO 10/2005 EDIFICI C.BOTINES 26 (AS)
BALLIU EXPORT SA. ADQUISICIO PASSAREL.LA
PLATJA
CANADELL
PER
ACCESSIBILITAT
PERSONES AMB DISCAPACITAT (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM MAIG 2012 (AS)
SUARA SERVEIS SCCL. SERVEI UNITAT
ESCOLARITZACIO COMPARTIDA. UEC. PERIODE
JULIOL 2012 (ED)
TOTAL UNION FENOSA COMERCIAL SL
UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)
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2012
22100
2012
22100
2012
22100
2012
22100
2012
22100

33

321 849,90

34

321 312,84

46

335 2.180,77

71

165 20.546,76

72

170 190,19

UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)
UNION FENOSA COMERCIAL SL. FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC MES DE MAIG 2012 (SG)

2012 71 165 20.823,54
22722
TOTAL RELACIÓ 137445,87

ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA.
SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENATS PUBLIC 2012

8.2.2 PROPOSTA 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 la següent proposta de despesa:
Aplicació

Import

Text lliure

STOP
PLAGUES.
SERVEI
CONTROL
2012 72 170 22604 1.573,00 ESTORNELLS APARCAMENT AVDA JOSEP PLA
(MA)
TOTAL

1.573,00

8.3 CONTRACTACIÓ
8.3.1 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS EDUCATIUS DE SUPORT PER LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
"TOMANYÍ".- Aprovació dels plecs i inici del procediment.Atès el contingut del projecte redactat per l’Àrea d'Educació per a la gestió del servei
d'Educadors de suport de la Llar d'Infants “Tomanyí”.
Atès que ha estat redactat el Plec de clàusules econòmiques, administratives i
tècniques, reguladores del procediment negociat sense publicitat per a la realització de
la gestió del servei d'Educadors de suport de la Llar d'Infants “Tomanyí”, procedeix ara
l’aprovació del plec amb un pressupost base de licitació de 47.000 euros, (exempt
d'IVA), millorable a la baixa i amb una durada d'un curs escolar, no prorrogable, (3 de
setembre de 2012 – 30 de juny de 2013), amb càrrec a la partida pressupostària 34
321 22604 “despeses contracte extern Tomanyí”.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques
reguladores del procediment negociat sense publicitat per a la realització de la gestió
del servei d'Educadors de suport de la Llar d'Infants “Tomanyí”, amb un pressupost
base de licitació de 47.000 euros, (exempt d'IVA), millorable a la baixa i amb una
durada d'un curs escolar, no prorrogable, (3 de setembre de 2012 – 30 de juny de
2013).
Atès que el contracte té una durada inferior a un any, no hi haurà revisió de preus.
Segon.- Convidar a les tres empreses següents perquè presentin proposta tècnica i
econòmica. El termini per presentar les propostes finalitzarà el dia 29 d'agost de 2012,
a les 13 hores.
Tercer.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida pressupostària 34 321 22604 “despeses contracte extern Tomanyí”. del
Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

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