Ajuntament de Palafrugell

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20
DE SETEMBRE DE 2012

Núm.: JGL2012/38
Dia i hora: 20/09/2012 09:05:00
Lloc: Sala de Junta de Govern Local
Assistents
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Secretari acctal. Senyor PERE SALA CORNELL
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
S'han excusat d'assistir-hi:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora convidada Senyora BEGONYA MONTALBAN VILAS
Secretari Senyor JORDI TURON SERRA
A Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer sessió
Ordinària en primera convocatòria, essent el dia 20 de setembre de 2012.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR
Oberta la sessió es dóna lectura a l'acta de la sessió anterior, corresponent al dia 13
de setembre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès a tots els membres de la
Corporació. S'aprova.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
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2.1.1 EXPEDIENT 52/10. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2096/12 de data 24 d’agost de 2012, es
va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la societat LEDER CATALONIA, S.L., en
relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 52/10, concedida per acord de
Junta de Govern Local de data 12 de març de 2010 per a la reforma d’un habitatge
unifamiliar aïllat i la modificació de les obertures de la barraca annexa (Polígon 7
parcel·la 77 ID 987) situat al Paratge Ros Lluny, a Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 23 d’agost de 2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 6 d’abril de 2010, per
garantir la correcta execució de les obres atès la naturalesa del sòl on s’ubiquen.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la societat LEDER CATALONIA, S.L., donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 52/10, prèvia presentació de l’original de
la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la societat LEDER CATALONIA, S.L. i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2 EXPEDIENT 123/11. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2148/12 de data 4 de setembre de 2012,
es va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la senyora SÍLVIA CORBÍ TEIXIDOR, en
relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 123/11, concedida per acord de
Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2011 per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Anselm Clavé, número 128, de Palafrugell.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 3 de setembre de
2012.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 26 de maig de 2011,
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la senyora SÍLVIA CORBÍ TEIXIDOR, donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 123/11, prèvia presentació de l’original
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de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora SÍLVIA CORBÍ TEIXIDOR i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 340/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Jaume Mascarell Sararols
Representat per :Xavier Costa Aranda
Obra Col·locació d'elevador en habitatge unifamiliar
Carrer Jaume I, 4
Població: LLAFRANC
Expedient núm.
340/12
Condicions
- Realitzar l'acta de replanteig abans de l'inici de les obres per
verificar la ubicació definitiva de l'ascensor.
-Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Xavier Costa Aranda Núm. Visat: 2012401163
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 300/12.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
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s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Juan Carrillo Perez
Obra Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer Concòrdia, 23
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 300/12
Condicions - Posar-se en contacte amb la policia Local per organitzar les
possibles afectacions al trànsit rodat.
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª Ocupació de
l'habitatge una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 90 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de
les entitats locals.3
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus,
el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de
tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 300/12)
Tècnic redactor del projecte: Ezequiel Alegria Magrazo
Núm. Visat: --Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.3 LLICÈNCIES PARCEL·LACIONS
2.3.1 LLICÈNCIA DE PARCEL•LACIÓ EXPEDIENT 396/12x.- Aprovació.Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de llicències per a
les parcel·lacions que tot seguit s’ esmenten i a favor de les persones que igualment s’
assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals
Vist els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós
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de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234 del
Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació concordant i
aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les llicències de parcel·lacions amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Margarita Coll Riera
Representat per :Marti Pages i Boix
Obra Divisió horitzontal (2 locals en planta baixa i 2 habitatges en planta pis)
Carrer Quatre Cases, 12
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 396/12-x
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages i Boix
Núm. Visat: --Elements de tribut
Parcel·lació
128,10 €

2.4 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.4.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 176/11.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Francesc Peinazo Cabanas
Obra Habitatge unifamiliar aïllat PB+1
Carrer Händel, 5
Població: PALAFRUGELL
Expedient núm. 176/11 Pròrroga
Tècnic redactor del projecte: Mònica Vilà Renaud
Núm. Visat: 2011
400488
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

2.5 EXONERACIÓ DE LA PREVISIÓ DE PLACES D'APARCAMENT PER
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L'HABITATGE SITUAL AL CARRER CONCORDIA, 23 DE PALAFRUGELL.Aprovació.
Vista la instància presentada pel senyor Juan Carrillo Pérez, en la qual sol·licitava
llicència d’obres majors, amb número expedient 300/12, per a la construcció d'un
habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Concòrdia, 23 de Palafrugell.
Atès que en data 2 de juliol de 2012 amb número de registre de sortida 8558,
l’Ajuntament de Palafrugell va emetre un escrit d’esmenes a l’esmentada sol·licitud,
que deia textualment:
“... caldrà justificar clarament la impossibilitat física d’ubicació de les places
d’aparcament a l’interior de la finca....”
Atès que en data 21 de juny de 2012 amb número de registre d’entrada 8939, el
senyor Juan Carrillo Pérez va presentar escrit donant contesta a l’esmena abans
esmentada.
Atès l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 17 de setembre
de 2012.
Atès el que s’estableixen els articles 198 i 199 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud amb número de registre d’entrada 8939 de 21 de juny
de 2012, presentada pel senyor Juan Carrillo Pérez, referent a l’exoneració de la
previsió de les places d’aparcament, en relació al projecte d’obres presentat en data
31 de maig de 2012 per a la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat
al carrer Concòrdia, 23 de Palafrugell, amb expedient número 300/12.
Segon.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Juan Carrillo Pérez amb,
amb domicili a efectes de notificació al carrer Gran de Gracia núm. 105 2º 2ª de
Barcelona (CP 08012).

2.6 TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRES CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT NÚMERO 384/04 A FAVOR DE LA SOCIETAT TERRES I
PROJECTES, SLU.- Aprovació.Vista la instància de data 13 de juliol de 2012 i número de registre d’entrada 9959,
presentada per l’empresa Terres i Projectes, SLU, amb CIF núm. B-64.695.620,
sol·licitant la transmissió de la llicència d’obres corresponent a l’expedient 384/04, al
seu favor, constituïda per:
Llicència d’obres majors per a la construcció d'un edifici plurifamilar entre
mitgeres de quatre habitatges i quatre places d'aparcament situat al carrer
Torroella número 126 de Palafrugell, atorgada en virtut de l’acord de la Junta de
Govern Local en data 12 d’agost de 2004 amb número d’expedient 384/04, a favor de
l’empresa Dierel Habitatges, SL, condicionada, entre d’altres coses, a:
a)
Dipositar la quantitat de 6.000 € com a garantia de la correcte reposició de les
obres d'urbanització.
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Atès que es comprova que la garantia esmentada es va dipositar en metàl·lic a la
Tresoreria d’aquest Ajuntament en data 3 de setembre de 2004 per la societat Dierel
Habitatges, SL.
Atès que en data 26 de gener de 2006 es va aprovar per la Junta de Govern Local la
transmissió de l’esmentada llicència a favor de l’empresa Blue Mediterraneo 2005, SL,
i aquesta va tramitar els annexos i pròrrogues de la llicència inicial que seguidament es
relacionen:
Llicència d’obres majors per a la modificació de projecte amb augment de
pressupost situat al carrer Torroella número 126 de Palafrugell, atorgada en virtut
de l’acord de la Junta de Govern Local en data 9 de març de 2006 amb número
d’expedient annex 384/04, a favor de l’empresa Blue Mediterraneo 2005, SL.
Primera pròrroga de la llicència d’obres majors amb número d’expedient
384/04 atorgada en virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de febrer
de 2007, a favor de l’empresa Blue Mediterraneo 2005, SL.
Atès que en l’escrit presentat en data 13 de juliol de 2012 i número de registre
d’entrada 9959, es sol·licita la transmissió de la llicència d’obres corresponent a
l’expedient número 384/04, i tots els annexos derivats d’aquesta, a favor de la societat
Terres i Projectes, SLU, adjuntant execució hipotecària de data 18 de març de 2011,
de la qual es desprèn que s’adquireixen els drets i deures sobre les finques
adjudicades, i per tant, sobre la llicència esmentada.
Atès el que disposa l’article 86 del Decret 179/95 de 13 de juny pel que s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la transmissió de la llicència d’obres corresponent a l’expedient
número 384/04, i tots els annexos derivats, a favor de l’empresa Terres i Projectes,
SLU, amb CIF núm. B-64.695.620, condicionada al previ dipòsit per part d’aquesta, a
la Tresoreria municipal d’aquest Ajuntament, de la quantitat total de 6.000 € per
garantir la correcte reposició de les obres d'urbanització del carrer Torroella número
126 de Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Blue Mediterraneo 2005, SL, amb NIF
núm. B-63.904.080, i amb domicili a efectes de notificació al carrer Septimania número
31 baixos de Barcelona (CP 08006), i a l’empresa Dierel Habitatges, SL, amb NIF B62.145.230, i amb domicili a efectes de notificació al carrer Santiago Rusiñol número
81 Local 1 de Pineda de Mar (CP 08397), informant que l’Ajuntament procedirà a la
devolució de la garantia dipositada a la Tresoreria Municipal per import de 6.000 euros
a l’empresa Dierel Habitatges, SL, que consta com a dipositant de la garantia, prèvia
presentació de la carta de pagament original una vegada l’empresa Terres i Projectes,
SLU, hagi procedit a dipositar la garantia establerta al punt anterior.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Terres i Projectes, SLU, amb NIF núm. B64.695.620, i amb domicili a efectes de notificació a Rambla Nostra Senyora número
2-4 de Vilafranca del Penedès (CP 08720).
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Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria municipal d’aquest
Ajuntament pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI I SISTEMA
AUDIOVISUAL PER AL CAT (CENTRE D’ACOLLIDA TURÍSTICA), A
PALAFRUGELL (Exp. 50/2012). Aprovació.Vista la memòria pel subministrament i muntatge del mobiliari i sistema audiovisual per
al CAT (Centre d’Acollida Turística), a Palafrugell, redactada a l’Àrea de Projectes i
Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, amidaments i pressupost i
documents gràfics, amb un pressupost d’execució per contracte de cinquanta-dos mil
vuit-cents vint-i-set euros amb vint cèntims amb el 21% d’IVA inclòs (52.827,20 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria pel subministrament i muntatge del mobiliari i sistema
audiovisual per al CAT (Centre d’Acollida Turística), a Palafrugell, redactada a l’Àrea
de Projectes i Obres d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, amidaments i
pressupost i documents gràfics, amb un pressupost d’execució per contracte de
cinquanta-dos mil vuit-cents vint-i-set euros amb vint cèntims amb el 21% d’IVA inclòs
(52.827,20 €).

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PEL SUBMINISTRAMENT DE
CARBURANT PELS VEHICLES DE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.Modificació llistat vehicles municipals.
Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 7 de juny de 2012, conforme
treu a licitació el subministrament de carburants pels vehicles municipals de totes les
àrees, inclosa la Policia Local, així com la neteja exterior, en el tren de rentat dels
turismes municipals.
Atès que en sessió del 5 de juliol de 2012, de Junta de Govern Local pren l’acord
d’adjudicació del lot A (carburant) i es declara desert el lot B (neteja exterior), on hi ha
participat les empreses següents:
-

PROPERLY SA (c.Joan Maragall)
CEPSA (Av. Del Mar)
CAMPSA

Atès que la proposta més avantatjosa en matèria de descomptes en el preu de mercat
del carburant, és l’ofertada per CAMPSA.
Atès que es varen detectar vehicles que no havien de constar a la llista i es va
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procedir a la seva modificació i són:
Grup A: Vehicles de la Policia.
Barca “Mercury”
- 8ª BA-5-3-03
CITROEN JUMPY 1.9 T.D
- 6294-BBJ
OPEL ASTRA 1.6 Comfort
- 3773-BZZ
OPEL ASTRA 1.6 Comfort
- 3768-BZZ
CITROEN C4 1.6 HDI 92 SX
- 6224-DTM
CITROEN C4 1.6 HDI 92 SX
- 6476-DTM
GRUA MUNICIPAL IVECO MASTER - 1330-FPM
Grup C: Vehicles àrea altres serveis.
- Barca “Solid Quince”
- Barca “Can Bech Primer”

- 8-BA5-2-00
- 8-BA5-3-04

S’ha afegit el vehicle SKODA FABIA 1.9 SDI - 4894 BHG que no hi constava a la
llista de l’Àrea de la Policia.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el llistat de vehicles de l’Ajuntament de Palafrugell segon el llistat
que es detalla a continuació:
1.- Grup A: Vehicles àrea Policia
Tipus de vehicle
Moto SUZUKI burgman 200 cc
Moto SUZUKI burgman 200 cc

Matrícula
0029-GGN
0106-GGN

Aplicació
81-130-22103
81-130-22103

Moto SUZUKI burgman 200 cc
0148-GGN
LAND ROVER SANTANA (PROTECCIÓ 1055-FPY
CIVIL)
CITROEN JUMPY hdi Combi mixto
1589-GHK
SEAT ALTEA
1632-GLM
SEAT ALTEA
1635-GLM
Motocicleta Kawasaki Versys
1645-GXY
RENAULT SCÈNIC
3135 DGD

81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103

DACIA DUSTER Ambiance 1.5 SD HSDAC
Moto Kawasaki KLE 500
Moto Kawasaki KLE 500
Motocicleta Kawasaki Versys
Moto Kymco PEOPLE 125
Moto Kymco PEOPLE 125

3389-HCN
4656-DXS
4774-DXS
7894-FWJ
9279-FCY
9372-FCY

81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103
81-130-22103

Motocicleta Honda Vigor 650
Vespa PK 125

9588-BJV
81-130-22103
GE-4496-AJ 81-130-22103
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Kia Sportage 2.0 Tdi (Protecció Civil)
SKODA FABIA 1.9 sdi

GI-5880-BB
4894-BHG

81-130-22103
81-130-22103

Matrícula
2378-FPZ
5178-BHY
6874-GYB

Aplicació
21-151-22130
21-151-22130
21-151-22130

2.- Grup B: Vehicles àrea urbanisme
Tipus de vehicle
Peugeot Partner Totem HDI 1.6
Kia Sportage
PEUGEOT PARTNER TEPEE Diesel
3.- Grup C: Vehicles àrea altres serveis
Tipus de vehicle
Citroen Berlingo 1.4 l Combo
RENAULT KANGOO gas-oil
Ciclomotor notificador Honda AF 43
Ciclomotor notificador Honda AF 43
Ciclomotor notificador Honda AF 43

Matrícula
0074-BVT
2261-DSD
C-2792-BMS
C-9507-BCC
C-9509-BCC

Aplicació
11-920-22130
11-920-22130
11-920-22130
11-920-22130
11-920-22130

Seat Ibiza 1.9

GI-0507-BD

11-920-22130

Segon.- Notificar aquest acord al proveïdor adjudicatari del contracte de
subministrament del carburant pels vehicles municipals.

5.- RECURSOS HUMANS
5.1 CONCRECIÓ DE LA JORNADA LABORAL ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT
DE PALAFRUGELL.- Aprovació.-

5.2 CONCRECIÓ JORNADA LABORAL DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.Aprovació.-

6.- SECRETARIA GENERAL
6.1 SUBHASTA MOTOS DE L'ÀREA DE LA POLICIA LOCAL.- Aprovació plecs i
convocatòria.Atès que el dia 21 d'agost de 2012, el Cap de la Policia Local, ha presentat escrit en
què sol.licita la subhasta, mitjançant concurrència pública, de dues motos, que des de
l'any 2007 i 2008 estan al dipòsit municipal, sense que hagin comparegut ni s'hagin
pogut localitzar els seus propietaris.
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Atès que la primera moto es va retirar el dia 29 de desembre de 2007, amb número de
matrícula 5753-DHH, data de matriculació del 14 de març de 2005, i propietat del
senyor WAHNICH CHRIQUI THIERRY JACOBO, i una cilindrada de 125 cc (expedient
1397/2007).
Atès que la segona moto es va retirar el dia 20 de juny de 2008, amb número de
matrícula B-3699-US, data de matriculació del 9 d'octubre de 1998, i propietat del
senyor EUGENIO SALAGARAY SOTO, i una cilindrada de 250 cc (expedient
689/2008).
Atès que s'ha realitzat una valoració dels esmentats vehicles en funció dels anys
d'antiguitat i la cilindrada.
Atès que s'ha valorat la primera moto amb un import de licitació de 308 euros, i la
segona amb un import de 150 euros, millorables a l'alça.
Atès que d'acord amb la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques, i
el Decret 336/1988, pel que s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals,
aquests béns tenen la naturalesa de béns no utilitzables, pel que es pot procedir a la
seva venda mitjançant licitació pública.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Declarar els esmentats vehicles com a béns no utilitzables, als efectes del
que estableix la legislació patrimonial de les administracions públiques.
Segon.- Iniciar expedient de subhasta pública i aprovar els plecs de condicions
reguladors de la licitació, publicant-ho en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d'edictes, perquè es puguin presentar propostes per a la seva adquisició, pel preu de
licitació o import superior.

6.2 TRANSPORT ESCOLAR RAFEL SISTANÉ SL, A CALELLA, LLAFRANC I
CENTRE DE PALAFRUGELL.- Assabentat.Vista la petició formulada pel senyor Rafel Sistané Pujol, en representació de
l'empresa RAFEL SISTANE SL, el dia 13 de setembre de 2012, registre d'entrada
12400.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada de l’escrit presentat el dia 13 de setembre de 2011, registre
d’entrada 12400, pel senyor Rafel Sistané Pujol, en representació de l’empresa RAFEL
SISTANÉ SL, en el qual exposa que té contractat el servei de transport escolar del
CEIP Torres Jonama, Pi Verd i Carrilet de Palafrugell durant el curs 2012/2013. Així
mateix, sol.licita que li sigui concedida autorització per fer l’esmentat transport escolar
durant el curs 2012/2013.
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6.3 ORDRE D'EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA DEL
CARRER CAU, 12 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 6 de setembre de 2012 l’Inspector de la via pública ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Cau, 12 (17200) del nucli de Tamariu,
presenta un estat d’abandonament i acumulació de restes vegetals, ocasionant males
condicions d’higiene i seguretat, afavorint a la proliferació de plagues d’insectes i altres
animals perniciosos per la salut, perjudicant la convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a MONTSERRAT VILARNAU COMAS, amb domicili al carrer Marc
Aureli, 16 01 2 (08006) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Cau, 12 de
Tamariu, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament
procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER SOLSONES, 33 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 4 de setembre de 2012, l’Inspector de la via pública ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Solsonès, 33 (17200) del nucli de
Palafrugell, presenta un estat d’abandonament i acumulació de restes vegetals,
ocasionant males condicions d’higiene i seguretat, afavorint a la proliferació de plagues
d’insectes i altres animals perniciosos per la salut, perjudicant la convivència i
seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a IMPALS amb DNI número B-17017351, amb domicili al carrer
Samaria, 18 (17256) de Pals, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Solsonès, 33 de
Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament
procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
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Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PUIGMAL, 18 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 6 de setembre de 2012, l’Inspector de la via pública ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Puigmal, 18 (17200) del nucli d'Aigua
Xelida, presenta un estat d’abandonament i acumulació de restes vegetals, ocasionant
males condicions d’higiene i seguretat, afavorint a la proliferació de plagues d’insectes
i altres animals perniciosos per la salut, perjudicant la convivència i seguretat dels
veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir a CARLOS OSCAR PASCUAL ONGENAE, amb domicili al carrer
Josep Clarà, 72 (17212) de Tamariu, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Puigmal,
18 d’Aigua Xelida, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PUIGMAL, 20 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 6 de setembre de 2012, l’Inspector de la via pública ha aixecat acta, en
què fa constar que la finca situada al carrer Puigmal, 20 (17200) del nucli d'Aigua
Xelida, presenta un estat d’abandonament i acumulació de restes vegetals, ocasionant
males condicions d’higiene i seguretat, afavorint a la proliferació de plagues d’insectes
i altres animals perniciosos per la salut, perjudicant la convivència i seguretat dels
veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Requerir a DAVID GARCES JUANICO, amb domicili al carrer Malvasia, 16
(08211) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la finca situada al carrer Puigmal, 20 d’Aigua
Xelida, 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.

7.- ASSESSORIA JURÍDICA
7.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ,
PER DANYS FÍSICS I PERJUDICIS, INTERPOSADA PEL SENYOR ANTONIO
ROJAS GARCIA. Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de quatre mil dos-cents euros (4.200 €), interposada pel senyor Antonio Rojas Garcia,
amb data d’entrada 23 de maig de 2012 i número de registre 7509, pels danys físics i
els perjudicis patits, per una caiguda a la nau on s’estaven construint les carrosses per
a la desfilada del carroussel de les Festes de Primavera, situada al carrer de la Vall
d’Aran, a Palafrugell.
Atès que un cop instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que
donaven motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar
audiència al reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26 de març, sense
que formulés al·legacions.
Atès que no es va demanar per l’interessat l’obertura d'un període de prova, ni s'ha
considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients per
fonamentar la resolució.
Atès que del contingut de les pròpies manifestacions del reclamant i de la
documentació que va aportar juntament amb l’escrit de reclamació, es constata que els
danys que va patir foren causats com a conseqüència d’una caiguda casual des d’una
alçada de dos metres mentre treballava en la construcció d’una carrossa.
Atès que del contingut del conveni regulador d’autorització a favor de l’Associació de
Carrossaires de Palafrugell, per a l’ocupació temporal de la nau polivalent situada al
carrer Cementiri, formalitzat en data 10 de febrer de 2012 entre l’esmentada
associació i aquest ajuntament, se’n desprèn que l’Ajuntament de Palafrugell es
compromet a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil del local, però en cap
cas d’una assegurança d’accidents que cobreixi les incidències que puguin patir els
carrossaires durant els treballs d’execució de les carrosses.
Atès que la responsabilitat civil deriva de l’incompliment d’una obligació, qualsevol que
sigui la seva causa, o dels actes o omissions il·lícits, així com d’’aquells altres en els
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quals intervingui qualsevol gènere de culpa o negligència, per la qual cosa, en el cas
que ens ocupa, hauria de derivar del funcionament incorrecte del local polivalent que
hagués causat un dany.
Atès que del contingut de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de
dret, no se’n desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, sinó
en tot cas de la pròpia actuació del reclamant, atès que, aquest, havia de realitzar
l’activitat amb la precaució i diligència que els treballs que executava necessitaven,
havent d’assumir aquest els riscs que la seva actuació implicava, sense que, per tant,
existeixi relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys que
s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
pel senyor Antonio Rojas Garcia.

7.2 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ,
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PER LA SENYORA FRANCISCA
ESCUDERO MONJE. Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de cinc-cents vuitanta-cinc euros amb noranta-nou cèntims (585,99 €), interposada per
la senyora Yolanda Vila Morales, en nom i representació de la senyora Francisca
Escudero Monje, amb data d’entrada 27 de febrer de 2012 i número de registre 2684,
pels danys materials al vehicle matrícula 5190-BKK, per la caiguda d’un arbre damunt
del vehicle.
Atès que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, per Resolució de
l’Alcaldia número 833/12, de data 11 d’abril de 2012, es va decretar l’obertura d’un
període de prova de quinze dies per a proposar-la i practicar-la, havent proposat la
part reclamant, segons escrit amb data d’entrada 27 de febrer i 23 de març de 2012 i
números de registre 2684 i 4111, respectivament, una prova documental.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 835/12, de data 11 d’abril de 2012, es
van admetre a tràmit les proves proposades per la part recurrent, i es va acordar la
seva pràctica, aportant a l’expedient l’atestat de la policia local emès el dia del sinistre,
l’informe pericial i fotografies del vehicle i una còpia compulsada de l’escriptura
d’apoderament.
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Atès que un cop finalitzat el període de prova, es va donar audiència a la part
reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de
26 de març, formulant al·legacions mitjançant escrit amb data d’entrada 30 de juliol de
2012 on, en síntesi, esgrimeix els arguments ja esmentats l’escrit de reclamació, per la
qual cosa reitera la seva sol·licitud d’indemnització pels danys produïts al vehicle.
Atès el contingut de l’informe emès per la Cap de l’Àrea de serveis municipals en data
25 d’octubre de 2011, segons el qual com a conseqüència del fort vent es va haver
d’executar el tall d’una acàcia situada a l’Av. Pompeu Fabra número 148, a Palafrugell,
però no hi ha constància que les branques del arbre caiguessin damunt de cap vehicle.
Atès el contingut de l’informe emès per la Policia Local en data 7 d’octubre de 2011.
Atès que d’acord amb el contingut de la documentació obrant a l’expedient, el dia dels
fets bufava un fort vent, amb cops importants, que varen causar molts desperfectes a
l’arbrat del terme municipal de Palafrugell.
Atès que la jurisprudència en relació als fets objecte d’aquesta reclamació, ha vingut
sostenint que no es pot demanar a l’administració una activitat consistent en mantenir
de forma constant, a cadascuna de les instal·lacions i serveis públics que gestiona, en
un estat absolutament impecable, per la qual cosa cal reconduir la idea de
funcionament normal a uns estàndards de qualitat determinats que seran els
estàndards exigibles pel ciutadà, i si la mateixa administració no fixa aquests
estàndards, caldrà deduir-los de forma casuística a partir d’allò que sigui raonable i
pressupostàriament sostenible, i en allò que superi aquests estàndards haurà de ser el
ciutadà el que ha d’assumir els riscos inherents a les seves activitats.
Atès que, així mateix, en relació al nexe causal la jurisprudència ve considerant que
una interpretació laxa de l’esmentat precepte fins a convertir a les Administracions en
asseguradores de tots els riscs socials, donada l’amplitud dels serveis municipals que
es presten i de les competències que ostenten, és la més pertorbadora per una
correcte realització i progressiva ampliació dels esmentats serveis públics, doncs el
principi de solidaritat de riscs que batega en el sistema de responsabilitat patrimonial
de l’Administració, amb el fi d’aconseguir un millor repartiment de beneficis i càrregues
socials, pot veure’s frustrat amb interpretacions extensives del requisit del nexe causal,
encara que sigui per raons tant ateses jurídicament com és la d’evitar que una persona
que ha patit una greu deterioració quedi desvalguda.
Atès que de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de dret, no se’n
desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, atès que els fets
que varen produir els danys reclamats, foren causats per la forta ventada que bufava
la nit dels fets, sense que existeixi relació de causalitat entre el funcionament del
servei públic i els danys que s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
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modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
per la senyora Yolanda Vila Morales, en nom i representació de la senyora Francisca
Escudero Monje.

8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
8.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL BUTIK - Liquidació
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 03 de setembre d'enguany, emès
per l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat BUTIK, situat al carrer de Sant
Martí, 2 de Palafrugell, on s’informa que l’esmentat establiment està ocupant la via
pública amb la instal·lació d'una jardinera i de taules i cadires sense la corresponent
llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. 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.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
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Vist l'informe emès per l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament on
s'especifica que l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de
Govern Local de data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació que es detalla a continuació per haver ocupat la via
pública sense permís municipal per a l’any 2012, de conformitat amb les ordenances
fiscals núm. 15 i 13 respectivament, a nom de:
CONTRIBUENT:

EVA SANCHEZ AGUIRRE

DOMICILI FISCAL:

FORNS, 19 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: SANT MARTÍ, 2 – 17200 PALAFRUGELL

CONCEPT CATEG
TEMP. TIPUS
E
.
Taxa OVP

Especi
al

Anual

SUP.

TARIFA

REC*(%
TOTAL
)
739,20
€

Taules i cadires 15 m2

44,80 € 10,00%

Jardinera

Inclosa en espai autoritzat

01 m2

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL SUP.

COEF.
(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

3

65,79 €

15 m2

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
El total d’aquestes liquidacions 804,99 € les haureu de fer efectives a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer
Cervantes, 16 de dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores
o bé mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte,
d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació. Els
deutes tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels terminis que estableix l’article 62.2 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
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de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.
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8.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL L'ORIGEN DE L'EMPORDANET –
Liquidació.Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 07 de setembre d'enguany, emès
per l’inspector de la via pública i activitats d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement
a l’exterior de l’establiment anomenat
L'ORIGEN
DE
L'EMPORDANET, situat al carrer Botines, 21 de Palafrugell, on s’informa que
l’esmentat establiment està ocupant la via pública amb la instal·lació de dos tamborets
i un rètol sense la corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que l’inspector ha formalitzat amb l’acte de reconeixement tenen
presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la càrrega de la prova al
particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. 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.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist l'informe emès per l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament on
s'especifica que l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de
Govern Local de data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació corresponent, d’acord amb l’ordenança fiscal número 15
taxa per utilització privativa o aprofitament fiscal del domini públic local, article 3d)
Supòsits de no subjecció, en el que textualment diu: “els primers 2 m2 d’ocupació en
terrenys d’ús públic amb taules i cadires per a les ocupacions de caràcter anual”, a
nom de:
CONTRIBUENT:

L'ORÍGEN DE L'EMPORDANET S.L.
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DNI/NIF.:

J-55135107

DOMICILI FISCAL:

BOTINES, 21 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: BOTINES, 21 - 17200 PALAFRUGELL
CONCEPT CATEG.
E
Taxa OVP

TEMP.

Especial Anual

TIPUS
Taules
cadires
Rètol

CONCEPTE
Taxa
escombraries

recollida

i

SUP.

TARIFA

TOTAL

2 m2

No subjecció 0,00 €

1 ut.

Inclòs en espai autoritzat

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.
(5)

TOTAL

Anual

21,93 €

2 m2

1

21,93 €

El total d’aquesta liquidació 21,93 € l'haureu de fer efectiva a la Tresoreria Municipal
de l’Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16
de dilluns a divendres de 09 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé
mitjançant abonament a l’entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte, d’acord
amb l’ordenança fiscal núm. 15 art. per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació. Els deutes
tributaris s’hauran d’ingressar dintre dels terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General tributària, que són els següents:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els 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.
Si transcorregut aquests terminis, no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute
serà exigit per via de constrenyiment amb els recàrrecs, interessos de demora i costes
que corresponguin.
Segon.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
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Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, a
l’Àrea d’intervenció i a l’Àrea de Tresoreria.

9.- RENDES
9.1 EXACCIONS – Reclamació.9.1.1 RECLAMACIÓ MANUEL ROSA GÓMEZ, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11573 presentada en data 23
d'agost de 2012 pel senyor MANUEL ROSA GÓMEZ, 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 3501119EG1430S0021YK, 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
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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 no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè a data 1/1/2012 no figura empadronat cap
membre de la família, inclòs en el títol de família nombrosa, a la finca per la qual es
demana la bonificació, del carrer Ample, 140, 3r, 3ª.
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.

9.1.2 RECLAMACIÓ JUAN ANTONIO CEPEDA OLIVARES, BONIFICACIÓ IBI 2012
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11685 presentada en data 27
d'agost de 2012 pel senyor JUAN ANTONIO CEPEDA OLIVARES, 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 3604125EG1430S0018JK, 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
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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 Ample, 25, esc. 2 02 3, referència cadastral 3604125EG1430S0018JK,
a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 569073/12, 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 23,13 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 11,56 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.
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9.1.2 RECLAMACIÓ GHYTA MEJDOUBI, BONIFICACIÓ IBI 2012 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11676 presentada en data
27/8/2012 pel senyor GHYTA MEJDOUBI, 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 3601101EG1430S0036DU, 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
Ample,
89,
Esc.
1
06
1,
referència
cadastral
3601101EG1430S0036DU, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 579371/12, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
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Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 13,38 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 6,69 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.

9.1.4 RECLAMACIÓ. VARIS APROVACIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER
BAIXA DEFINITIVA. ESTIMACIÓ
Vistes els impresos de baixa dels vehicles matrícules, aportades pels interesats, a
efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, per la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’any 2012, al.legant
que les baixes definitives són del tecer 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.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
Núm.
rebut

TITULAR

541932

MERCADER VIDAL
JOSEP
GI-2394-BD

16,30 €

-

16,30 €

MOUSSAOUI
MOHAMED

34,41 €

1,72 €

36,13 €

542545
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547607
548278

TIBAU
NOGUER,
CARMEN
GI-2125-AW

16,30 €

-

16,30 €

VENTURA
PERE

16,30 €

-

16,30 €

MAYOL
GI-4872-BC

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Quart.-Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’Intervenció i tresoreria.

9.1.5 RECLAMACIÓ. JOAN COLL BLASI ACORD SOL.LICITUD DE RECTIFICACIÓ
D'ACORD. DESESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.476 de data 21 d’agost del
2012 presentada pel senyor JOAN COLL BLASI, en la qual sol.licita que es rectifiqui
l’acord de Junta de Govern aprovat en data 26 de juliol de 2012, pel qual es desestima
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
Domèstiques corresponent a l’immoble situat al carrer Cervantes, número 15-2n 3a,
al.legant que la data de presentació no consta reflectida a les condicions de medi
ambient.
Vist l’article 5è punt 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
2.En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30
de juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació.
Atès que es comprova que la instància es va presentar en data 14 de juliol de 2012 i
per tal motiu no compleix tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor JOAN COLL BLASI.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

9.1.6 RECLAMACIÓ. JOAQUIM RUIZ FERRER
EXEMPCIÓ PAGAMENT TAXES DOMÈSTIQUES.

ACORD

DESESTIMATORI

Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.495 de data 22 d’agost del
2012, presentada pel senyor JOAQUIM RUIZ FERRER, en la qual sol.licita que sigui
exclòs de la quota a pagar corresponent a la Taxa per recollida Escombraries
Domèstiques de l’immoble situat al carrer Tarongeta, número 71-4t-A, al.legant que es
tracta d’un habitatge que tenen pendent de llogar el qual no hi viu ningú i ja paga pel
mateix concepte per l'immoble habitual del carrer Garriga, número 13.
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Vist l’article 6è punt 1 de l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per
recollida d’Escombraries, el qual diu textualment:
1. “ La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombraries domiciliaries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a
la taxa estigui establert i en funcionament.”
Vist l’article 5è punt 1.a) de l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per
recollida d’Escombraries, el qual diu textualment:
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per
recollida d’Escombraries, el qual diu textualment:
Quota tributària
 La base de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris serà la unitat d’habitatge
o la unitat de local. En aquest sentit s’estableixen les següents tarifes:a) Quota normal
per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l‘any 141,80€.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor JOAQUIM RUIZ FERRER.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i Intervenció.

9.1.7
RECLAMACIÓ.
JOAN
MARIA
FERRAN
AYMAR
APROVACIÓ
D'INGRENSSOS INDEGUTS TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 9.994 de data 13 de juliol del
2012, presentada pel senyor JOAN MARIA FERRAN AYMAR, per la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponent a la Taxa per Entrada de Vehicles de
l’immoble situat al carrer Garriga, número 66, al.legant que no existeix aquesta entrada
de vehicles segons projecte aprovat per l’ajuntament.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres, el qual diu textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, s’acredita que s’ha observat que no hi ha
entrada de vehicles a la finca objecte de la inspecció del carrer Garriga, número 66, ja
que s’observen diverses portes d’entrada però cap amb l’amplada suficient perquè hi
pugi passar un vehicle “.
Atès que es comprova que es va concedir llicència d’obres a l’any 2006 i la data de
primera ocupació és del 3 de setembre 2009.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JOAN MARIA
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FERRAN AYMAR, prèvia presentació dels rebuts originals pagats relacionats a
continuació:
Any

Núm. rebut

Concepte

Objecte tributari

Import
retornar

2010

416146

Taxa Entrada Vehicles

C. Garriga, 66

28,40 €

2011

491088

Taxa Entrada Vehicles

C. Garriga, 66

28,40 €

2012

561441

Taxa Entrada Vehicles

C. Garriga, 66

28,40 €

Total a retornar

85,20 €

a

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i de recaptació.

9.1.8 RECLAMACIÓ. ENRIC PAGÈS ROQUE. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IBIR PER DUPLICITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10792 de data 3 d’agost del 2012,
presentada pel senyor ENRIC PAGÈS ROQUE, per la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al rebut pagat número 591052 en concepte de
l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica de l’exercici 2012, al.legant que
han pagat de forma duplicada.
Atès que es comprova que en data 2 de juliol de 2012 van pagar a la tresoreria
municipal i posteriorment en data 18 de juliol de 2012 van pagar mitjançant tríptic a les
oficines bancàries col.laboradores de la Caixa d’estavis i pensions pel mateix concepte
i exercici.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor ENRIC PAGÈS
ROQUE, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Any

Número rebut Concepte

2012

591052

Import a retornar

Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa 20,78 €
Rústica

Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i intervenció.

9.1.9 RECLAMACIÓ MIGUEL PEREZ APROVAR BONIFICACIÓ IVTM
Vista la instància amb registre d’entrada núm. 12097 de data 6 de setembre de 2012,
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presentada pel senyor PEREZ BRAVO, MIGUEL, sol·licitant la bonificació de l'IVTM
( l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ) del vehicle amb matricula 9740HLL.
Vist el que disposa l’article 95.6 a i b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual diu
textualment: “ 6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto,
incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que
consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en
el medio ambiente.
b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los
motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.”
Vist el que disposa l’article 3 de l’Ordenança Fiscal núm. 2 de l’Impost sobre vehicles
de Tracció Mecànica, el qual diu textualment:” 3. Els vehicles tipus turisme gaudiran
d’una bonificació del 75% de la quota de l’import quan reuneixin qualsevol de les
següents característiques:
a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals
b)Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin d’acord amb
les característiques del motor que no poden utilitzar un carburant contaminant.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà de ésser sol·licitada
expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui
efectes pels exercici anteriors al de la seva sol·licitud.”
Vist l’imprès del permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle matrícula 9740HLL,
on es constata que el vehicle es bimodal.
Atès que es comprova que el senyor PEREZ BRAVO, MIGUEL, 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 PEREZ
BRAVO, MIGUEL, en concepte d’IVTM per import de CINQUANTA-UN EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS-------51,62 Euros------, tal com segueix a continuació i previ
retorn de l'original de la carta de pagament de data 06 de juliol de 2012:
EXERCICI CONCEPTE REBUT/AUTOLIQUIDACIÓ IMPORT
PAGAT

LIQUIDACIÓ A
CORRECTE RETORNAR

2012

17,21

9740HLL

Autoliquidació 06/07/12

68,83

51,62

Segon.- Aprovar la bonificació del 75% en concepte de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica per l’exercici 2012 i següents a nom del senyor PEREZ BRAVO,
MIGUEL, pel vehicle matrícula 9740HLL.

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
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9.1.10 RECLAMACIÓ CLIFFORD
INGRESSOS INDEGUTS

CHANCE

SL

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 12435 de data 14 de setembre de 2012,
presentada per la senyora OTAÑO ANDREASEN, CAROLINA, en representació de
CLIFFORD CHANCE, SL sol·licitant la devolució de l'ingrés en excés en concepte de
pagament Certificat urbanístics, al·legant que en data 06 de setembre de 2012 va
efectuar un ingrés de 153,40 Euros en concepte de taxes per a l'emissió de dos
certificats d'aprofitament urbanístic que havia sol·licitat amb data 24 d'agost de 2012.
Atès que en data 06 de setembre de 2012, és va produir un ingrés en excés per
pagament de dos certificats urbanístics, per un import de 76,60 Euros.
Vist que es comprova que la societat CLIFFORD CHANCE SL, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la societat CLIFFORD
CHANCE, SL, amb NIF núm. B80603319, en concepte d’ingrés en excés pagament
certificats urbanístics per import de SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA
CÈNTIMS---------76,60 Euros.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Tresoreria Municipal, pels
efectes oportuns.

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 OBRES.- Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2012/104 per un import
de 37.685,64 euros.
Aplicació
2012 21 150 61905

Import
25.017,94

2012 42 336 62703

12.667,70
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RUBAU TARRES. CERT.1, OBRA 27/2012
""REPAS ASFALTIC C/FORCATS DE
CALELLA""
ARCADI PLA SL. CERT.1, OBRA 18/2012
""REHABILITACIO MUSEU DEL SURO VI
FASE""
31

Ajuntament de Palafrugell

TOTAL RELACIÓ

37.685,64

10.2 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació

Import

Text lliure

2012 71 155 21000 4.956,00

BATLLE COLLET JORDI. LLOGUER LAVABOS
PUBLICS A LES PLATGES TERMPORADA
ESTIU 2012 DEL 15/6/2012 AL 30/9/2012 (AS)

2012 71 150 62300 3.743,44

INSP I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA SL.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO PAVIMENT
CAUTXU PARC MESTRE MANEL MASSONI (AS)

2012 71 155 21000 5.073,53

PAVIMENTS JULIA SL. ADQUISICIO PANOTS
PREFABRICATS
PER
REPARACIO
I
ACCESSIBILITAT VORERES DEL MUNICIPI (AS)

2012 11 920 21400 3.713,33

TG
LA
NAUTICA
SL.
HIVERNATGE
EMBARCACIO CALES NETES DE SERVEIS (AS)

TOTAL RELACIO

17.486,30

Segon.- Aprovar la següent relació de baixes d'autorització de disponible:
Aplicació

Import

Text lliure

2012 21 150 61905 -7.767,34

AGLOMERATS
GIRONA
SA.
OBRA
15/10""CONDICIOAMENT APARCAMENT PLAÇA
LES MONGES AL CAMP D'EN PRATS (UR)

2012 21 150 61905 -2.442,91

RUVAU TARRES SA. OBRA 06/2010 ""REPAS
ASFALTIC
DELS
CARRERS
CASES
NOVES,LLUNA I MANUFACTURES SURO""(UR)

TOTAL RELACIO

-10.210,25

10.3 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/2012/103 per un
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import total de 385.205,26 euros.
Aplicació
2012
32
22706

Import
430 7.000,00

2012
48900

45

331

2012
22701
2012
61901
2012
64000

72

170

71

155

21

151

2012
64000

21

151

2012
62600

12

920

2012
62300

71

150

2012
62300

71

150

2012
22001

34

321

2012
22722

71

165

2012
22101

71

161

TOTAL RELACIÓ

Text lliure
UNIVERSITAT
DE
GIRONA.
CONVENI
PROJECTE
ERNEST
(ACCESSIBILITAT,
SOSTENIBILITAT I COMPETITIVITAT PLATGES)
JG : 24/05/12
27.428,86 FUNDACIO JOSEP PLA. 2a APORTACIO
SUBVENCIO ACTIVITAT SEGONS CONVENI
2012
9.667,98
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
COMPOST-ORGANICA JULIOL 2012 (MA)
8.222,17
PERE GIRALT SAGRERA SA. MILLORES VIALS
JULIOL 2012 (AS)
12.250,00 BASSETS SANCHEZ CONSTANTI. HONORARIS
DIRECCIO OBRES, COORDINACIO SEGURETAT
I SALUT I CONTROL QUALITAT 50% (UR)
17.688,20 OP TEAM SLP. DIRECCIO OBRES PROJECTE
EXECUTIU REHABILITACIO MUSEU SURO FASE
VI. JG:17/05/12 50% (UR)
6.301,20
MECA CENTRE SL. COMPRA, CONFIGURACIO I
INSTAL.LACIO DE 14 ORDINADORS AMB LINUX
A L'AREA D'EDUCACIO (IN)
12.957,76 HPC IBERICA SA. ADQUISICIO JOCS INFANTILS
PER MILLORA PARC AVDA.MESTRE JOSEP
BONAY VIDAL. JG:19/07/2012
14.266,20 HPC IBERICA SA ADJUDICACIÓ CONTRACTE
MENOR SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS
MILLORA PLAÇA DEL CARRER MANEL
MASSONI
31.999,64 SUARA SERVEIS SCL. GESTIO SERVEI ESCOLA
BRESSOL ELS BELLUGUETS MESOS JULIOL I
AGOST 2012 (ED)
21.161,19 ENLLUMENATS
COSTA
BRAVA.
SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENATS PUBLIC AGOST
2012 (AS)
216.262,06 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL AIGUES.
SUBMINISTRE AIGUA EN ALTA 2N TRIMESTRE
2012,.S' APLICA ABONAMENT FRA 19/2012 (RM)
385.205,26

11.- PROPOSTES URGENTS
11.1 CONTRACTACIÓ
11.1.1 CONTRACTE MENOR PER ELABORAR UN DICTÀMEN EN MATÈRIA
LABORAL, EN RELACIÓ AL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LA
JARDINERIA DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.
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Atesa la necessitat de l'Ajuntament de Palafrugell, de sol·licitar un dictamen jurídic
laboral en relació al contracte unificat de serveis de manteniment de la jardineria de
Palafrugell.
Atesa l'oferta presentada per l'advocat laboralista Josep Maria Prat Figueras, del
col·legi d'advocats de Girona, de 600 euros més el 21% d'IVA, total 726 euros.
Atès que la naturalesa d'aquest contracte menor és de serveis, per l'elaboració d'un
dictamen en relació al manteniment de la jardineria de Palafrugell, d'acord amb el que
estableixen els articles 111 i 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de servei per l'elaboració d'un
dictamen en matèria laboral, en relació al manteniment de la jardineria de Palafrugell,
amb càrrec a la partida 11.920.22604 “Despeses jurídiques”.
Segon.Adjudicar aquest treball, consistent en la redacció d'un dictamen jurídic
laboral en relació al contracte de servei de manteniment de la jardineria de Palafrugell,
a l'advocat laboralista JOSEP MARIA PRAT FIGUERAS, del col·legi d'Advocats de
Girona, en representació de l'empresa DE PUIG CAMPS i PRAT SLP, amb NIF
número B55026504, i domicili al carrer Joan Maragall, 7 3r (17002) de Girona, per
import de 726 euros IVA inclòs.
Tercer.- Degut a l'escassa quantia d'aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

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