Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE
2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde acctal.:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Regidors membres:
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ

En el Saló de Sessions 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 1 de
setembre de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
La regidora senyora Begonya Montalban excusa la seva assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 25 d’agost de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
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2.- OBRES.- Certificacions.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

3.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA
D’EDUCADORS DE CARRER (NOVEMBRE I DESEMBRE 2011).- Adjudicació.Atès que aquest Ajuntament vol contractar el servei per a la gestió del programa
d’educadors de carrer (novembre-desembre 2011), per l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses Dinamització i Serveis Il.lusions SL,
Suara Cooperativa i Arriant SCCL.
Atès que s’han presentat el següents pressupostos:
- Dinamització i Serveis Il.lusions SL ..................... 13.502,44 euros IVA inclòs
- Suara Cooperativa .............................................. 12.740,59 euros IVA inclòs
- Arriant SCCL ...................................................... 14.085,13 euros IVA inclòs
Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Benestar Social i el Cap de l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2, de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre), que regulen el
contracte menor.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar els serveis per a la gestió del programa d’Educadors de carrer (novembredesembre 2011) de l’Ajuntament de Palafrugell, a SUARA COOPERATIVA SCCL, titular del
NIF número F-17444225, representada per la senyora Montserrat Camps Marsal, amb
domicili al carrer Josep Estivill, 10 (08027) de Barcelona, pel cost total de 12.740,59 euros
IVA inclòs. La despesa d’aquest servei anirà a càrrec de la Partida 61 337 22609 “Despeses
de funcionament Espai Jove” del Pressupost Municipal d’enguany.
Segon.- La durada d’aquest servei serà de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2011 (2
mesos)
Tercer.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i 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.

4.- PRÓRROGA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL
PROGRAMA ESPAI DONA – SIAD (OCTUBRE – DESEMBRE 2011).- Aprovació.Atès que aquest Ajuntament vol prorrogar el contracte de serveis per a la gestió del
programa Espai Dona - SIAD (octubre-desembre 2011, 3 mesos) per l’Ajuntament de
Palafrugell.
Atès l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania de l’Ajuntament de
Palafrugell.
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Atès el que disposa la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Prorrogar el contracte de serveis per a la gestió del programa Espai Dona - SIAD
(novembre-desembre 2011) de l’Ajuntament de Palafrugell, que té contractat amb l’empresa
IDENTITATS GIRONA SC Professional, titular del NIF núm. J-17 819 830, amb domicili al
carrer Francesc Camprodon núm. 1, 1r A CP 17430 de SANTA COLOMA DE FARNERS,
pel cost total de 12.000 €, IVA inclòs. La despesa d’aquest servei anirà a càrrec de la Partida
52 234 22604 “Despeses funcionament Espai Dona” del Pressupost Municipal d’enguany.
Segon.- La durada d’aquesta pròrroga serà de tres mesos, a partir del dia 1 d’octubre de
2011 i fins al dia 31 de desembre de 2011.

5.- CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS AUXILIARS LLAR D’INFANTS
TOMANYÍ.- Adjudicació.Atès que el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres, i de conformitat amb l’article 11, en el qual es parla del
nombre i qualificació dels professionals per a l’atenció dels infants a les escoles bressol.
Atès que en data de 12 de setembre de 2010 s’inicia el curs escolar i que per al bon
funcionament del servei cal contractar personal de suport per a la llar d’infants Tomanyí,
dues auxiliars a 35h i una auxiliar a 30h.
Ateses les propostes presentades per les diferents empreses, els pressupostos de les quals
s’adjunten.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Contractar la gestió del servei per a tres educadores de suport per a la llar d’infants Tomanyí
des de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2011 amb l’Associació de serveis
socioculturals Il·lusions (NIF G-17606518) i amb domicili al carrer Progrés, 13 de Palafrugell,
per l’import de 21.422,88 euros amb càrrec a la partida 34.321.22001, de Despeses
funcionament Llar d’infants Belluguets, que calculada la despesa imputada tindrà un sobrant
i que per vinculació es reservin els diners que corresponen a la contractació de les
educadores de suport de la llar d’infants Tomanyí.

6.- RETIRADA MONÒLIT SITUAT A LA CARRETERA VELLA DE CALELLA.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

7.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER MIGJORN, 4, DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 23 d’agost de 2011, la Tècnica de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha informat que segon reportatge fotogràfic i comprovada la problemàtica
causada per l’arbre recolzat a sobre les línees elèctriques de la finca situada al carrer
migjorn, 4 de Llafranc, es considera necessari requerir-los la seva tala.
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,
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salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la senyora MERCEDES ASENCIO BLASCO, amb domicili al carrer
Nena Casas, 72 5 A (08017) de Barcelona, perquè en el termini de 2 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a talar l’arbre que està recolzat sobre les línees
elèctriques a la finca situada al carrer Migjorn, 4, 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.

8.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER SENECA, 5-21, DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 29 d’agost de 2011, la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament
de Palafrugell, emet informe en el sentit que segon reportatge fotogràfic s’observa que el
solar situat al carrer Séneca 5-21, està plena de males herbes i bruta, ocasionant males
condicions d’higiene, seguretat i ornat públic i 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 la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a VELASTE SL, amb NIF número B0850484, amb domicili al carrer
Muntaner, 559, 3r (08022) de Barcelona perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la parcel.la situada al carrer Séneca 5-21
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.
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.

9.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER SOLSONÈS, 2-4, DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 22 d’agost de 2011, la Cap de l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament
de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer Solsonès, 2-4 de
Palafrugell, en què fa constar que la parcel·la està plena de males herbes i bruta, ocasionant
males condicions d’higiene, seguretat i ornat públic, 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 la Llei d’Urbanisme.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la senyora MIQUELA FREIXAS CASAÑAS, amb domicili al carrer Valls,
25 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a netejar la vegetació i la brutícia de la finca situada al carrer
Solsonès, 2-4, 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.

10.- REGISTRE D’ASSOCIACIONS.- Inscripció.Atès que el dia 24 d’agost de 2011, registre d’entrada número 12622, CLUB ESPORTIU
SPIN DOJO, ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Inscriure a en el registre municipal d’associacions CLUB ESPORTIU SPIN DOJO,
que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM. NOM ASSOCIACIÓ
122 CLUB ESPORTIU SPIN DOJO
Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

11.- GRUPS DE MÚSICA I INFRAESTRUCTURES PER AL CONCERT “DIADA JOVE”,
DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2011.- Aprovació.Atès que l’Àrea de Joventut organitza un concert de música per la Diada destinat a un públic
juvenil.
Atès que l’esmentat concert anomenat Diada Jove es realitzarà la nit del 10 de setembre, a
la plaça de Can Mario, a partir de les 22.30 h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les despeses següents relatives als grups musicals que actuaran aquesta
nit i a les infraestructures:
Albert Such Falcó
per a l’actuació musical del grup LA PUÇA DIATÒNICA
per un import de
460,00 €, IVA inclòs
i a descomptar l’IRPF (58,47 €)
Asemges SM
CIF B-17219411
per a l’actuació musical del grup PLAN B
per un import de

400,00 €, IVA inclòs

Natán Arbó Tremps
per a l’actuació musical del grup ALLS NOUS PIQUEN
per un import de

460,00 €, IVA inclòs
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i a descomptar l’IRPF (58,47 €)
SONOMAX
per a la contractació d’equips de llums i de so
per un import de

1.298,00 €, IVA inclòs

ALKIRENT Servi, SL
NIF B-17.982.166
per a la contractació de 2 mòduls wc, desplaçaments i neteja
per un import de

273,88 €, IVA inclòs

IMPREMTA PALAFRUGELL
NIF B-17048282
per a la impressió de 150 cartells DIN A-3
per un import de

163,43 €, IVA inclòs

SGAE
NIF G-28029643
per als drets d’autor dels 3 grups
per un import de

141,60 €, IVA inclòs

TOTAL

3.196,91, IVA inclòs

Segon.- Els pagaments dels grups musicals s’hauran de realitzar el dia 12 de setembre
mitjançant transferència bancària als comptes especificats.
Tercer.- Aquesta despesa anirà a càrrec a la partida número 61.337.22615.
Quart.- facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.

12.- BALANÇ 2010 – 2011 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I
RECOLLIDES COMERCIALS PORTA A PORTA.- Aprovació.Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient sobre la revisió de preus unitaris i balanç econòmic
que estipula el contracte amb l’empresa GESTIÓ AMBIENTAL DE RESIDUS SL,
adjudicatària del servei de recollida selectiva porta a porta i gestió de la Deixalleria
Municipal.
Atès el Pacte Segon (Revisió de preus i balanç econòmic) estableix que a partir de l’1 de
maig de 2007 l’adjudicatari tindrà dret a la revisió de preus, i que aquesta revisió afecta al
preu global del contracte (revisió segons IPC), a la revisió dels preus unitaris detallats a la
taula 1.5 del contracte, i al balanç econòmic en concepte de despeses de tractament de
residus,
Atès que segons l’informe de l’Àrea de Medi Ambient el resultat del balanç sobre el cost de
tractament dels residus per al període 1 de maig de 2010 fins a 30 d’abril de 2011, suma un
total de 47.150,98 €, que un cop restats els conceptes d’enllumenat de la Deixalleria,
abonaments de cartró i esmenat error de l’any anterior, la quantitat resultant a favor de
l’adjudicatari és de 37.812,45 € (IVA inclòs).
Vista l’existència de crèdit a la partida 72.17022701 “Despeses Recollida Selectiva”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar la revisió de preus unitaris (quadre 1.5 del contracte), per al període 20112012
Segon.- Aprovar el balanç econòmic en concepte de tractament de residus corresponent a l
període 1 de maig de 2010 fins a 30 d’abril de 2011 per una suma de 37.812,45 € (IVA
inclòs) a favor de l’adjudicatari.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient i a GESTIÓ AMBIENTAL DE
RESIDUS SL (Nif: B17694126, Veïnat Bruguera, 23 – 17240 Llagostera).

13.- REQUERIMENT PER SOROLLS, AL BAR “EL MIRALL”, AL CARRER BARRIS I
BUIXÓ, 7 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 23 de juny de 2011, s’han presentat queixes veïnals enfront l’establiment
BAR EL MIRALL, titularitat de la Senyora Mariona Serra Paradeda, del carrer Barris i Buixó,
núm. 5 de Palafrugell, ja que s’utilitza un aparell reproductor per a karaoke amb uns altaveus
amb el volum alt, sense tenir autorització municipal.
Atès que segons la Resolució d’Alcaldia 1786/07 de 15 d’octubre de 2007, la classificació de
l’activitat és de BAR i no de BAR MUSICAL.
Atès que la Resolució d’Alcaldia 2170/10 de 13 de setembre de 2010, de canvi de titularitat
de l’activitat, no modifica la seva classificació originària.
Atès el que s’estableix en l’article 3 Definicions del decret 112/2010 de 31 d’agost,
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, sobre Música de fons ambiental,
com a música que es considera que es reprodueix en les activitats de restauració recollides
a l’annex I del mateix decret 112/2010, BAR i/o RESTAURANT.
Atès el que estableix la normativa sectorial específica en matèria de contaminació acústica,
conforme els veïns tenen el dret al descans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la Senyora Mariona Serra Paradeda, titular de l’establiment BAR EL
MIRALL, situat al carrer Barris i Buixó, núm. 5 de Palafrugell, perquè s’abstingui de posar
l’aparell reproductor de karaoke amb el volum alt, ja que no té autorització municipal, cas
contrari, l’Ajuntament adoptarà les mesures correctores oportunes, i sense perjudici, si
s’escau, de tramitar expedient sancionador.
Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord
perquè el representant legal de l’esmentat establiment realitzi les al.legacions i observacions
que estimi oportunes.

14.- CESSIÓ D’UNA FIGURA, PER PART DE LA COLLA CARROSSAIRE GARNATXA DE
PALAFRUGELL.- Acceptació.Atès l’escrit presentat el dia 24 d’agost de 2011, registre d’entrada 12598, pel senyor QUIM
COSTA PASTÓ, en representació de la Colla Carrossaire Garnatxa de Palafrugell,
sol.licitant que s’accepti la figura d’una criatura d’1,30 metres d’amplada per 2,20 metres
d’alçada, per ubicar-la a l’escola d’infants municipal “Els Belluguets”.
Junta de Govern Local d’1 de setembre de 2011
7

Ajuntament de Palafrugell

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar, com a propietat municipal la figura d’una criatura d’1,30 metres d’amplada
per 2,20 metres d’alçada, i ubicar-la a l’escola d’infants municipal “Els Belluguets”, i donar-la
d’alta a l’Inventari de Béns Municipals.
Segon.- Agrair l’esmentada donació al senyor QUIM COSTA PASTÓ, en representació de la
Colla Carrossaire Garnatxa de Palafrugell.

15.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

16.- PREU PÚBLIC DELS CONCERTS DEL XVIIè FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA
(DEL 7 AL 12 D’OCTUBRE DE 2011).- Aprovació.Vist l’article 48.1 de la Llei d’Hisendes Locals que diu textualment:
“L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació, sense
perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, d’acord amb l’article
23.2.b de la Llei 7/1985. de 2 d’abril”.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 1999 el qual va delegar les
facultats de modificació dels preus públics a la Comissió de Govern.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Establir la següent modificació en l’annex de l’Ordenança General Reguladora de
Preus Públics de l’Ajuntament de Palafrugell:
PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA ALS CONCERTS
DEL 17è FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA
Data
Concert
Euros
Divendres, 7 d’octubre de 23.00h Centre Fraternal: Shu Shu. Dave 10 €
2011
Wilkinson, guitarra i veu, Abel Boquera,
orgue Hammond, i Caspar St. Charles,
bateria.
Dissabte, 8 d’octubre de 22.00h TMP: Martirio presenta El aire que te 20 €
2011
rodea. Martirio (veu), Jesús Lavilla (piano) i
Raúl Rodríguez (guitarra, tres cubà i
percussions).
Dimarts, 11 d’octubre de 23.00h Centre Fraternal: Carles Benavent 15 €
2011
Quartet. Carles Benavent, baix, Jordi Bonell,
guitarra, Ravid Glodschmidt, hang, i Roger
Blàvia, bateria i percussió.
Abonaments i descomptes:



Descompte Carnet Jove i Jubilats concert Martirio, 8 d’octubre de 2011. Preu: 16 €
Abonament per a tots els espectacles de pagament del Festival, 7, 8 i 11 d’octubre
de 2011. Preu: 30 €
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Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea de Cultura i a l’Àrea d’Intervenció d’aquest
Ajuntament pels seus efectes oportuns.

17.- CONCERTS DEL XVIIè FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA, DEL 7 AL 12
D’OCTUBRE DE 2011: PAGAMENT DELS CATXETS.- Aprovació.ATÈS que l’Àrea de Cultura ha programat diversos concerts per al 17è Festival de Jazz
Costa Brava que tindrà lloc a Palafrugell del 7 al 12 d’octubre de 2011 en diversos espais
(TMP, Centre Fraternal i Plaça Nova).
ATÈS que segons el calendari els concerts previstos són:


Divendres, 7 d’octubre

23.00h Centre Fraternal: Shu Shu. Dave Wilkinson, guitarra i veu, Abel Boquera, orgue
Hammond, i Caspar St. Charles, bateria. Preu: 10 €


Dissabte, 8 d’octubre

12.00h Plaça Nova: Combos de jazz de L’Escola de Música de Palafrugell + grup convidat
(Àustria).
22.00h TMP: Martirio presenta El aire que te rodea. Martirio (veu), Jesús Lavilla (piano) i
Raúl Rodríguez (guitarra, tres cubà i percussions). Preu: 20 €. Carnet Jove i jubilats: 16 €


Diumenge, 9 d’octubre

12.00h Carrers de Palafrugell i plaça Nova: Brass Band B120. Lluís Alcon, bateria, Òscar
Latorre, trompeta, Albert Carrique, saxo alt, Ferran López, saxo tenor, Jordi Claramunt,
trombó, i Pere Alcon, tuba.


Dimarts, 11 d’octubre

23.00h Centre Fraternal: Carles Benavent Quartet. Carles Benavent, baix, Jordi Bonell,
guitarra, Ravid Glodschmidt, hang, i Roger Blàvia, bateria i percussió. Preu: 15 €


Dimecres, 12 d’octubre

12.00h Plaça Nova: Sant Andreu Jazz Band dirigida per Joan Chamorro.
ATÈS que cal aprovar la despesa dels catxets dels artistes participants al festival els quals
són:


Divendres, 7 d’octubre

Shu Shu: 700 € + IVA


Dissabte, 8 d’octubre

Martirio presenta El aire que te rodea: 9.000 € + IVA
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Diumenge, 9 d’octubre

Brass Band B120: 823,53 € - IRPF (exempta d’IVA)


Dimarts, 11 d’octubre

Carles Benavent Quartet: 4.000 € + IVA


Dimecres, 12 d’octubre

Sant Andreu Jazz Band: 3.500 € + IVA
VISTOS els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- APROVAR els pagaments dels catxets dels artistes participants al festival en els
següents termes.
Divendres, 7 d’octubre: Shu Shu: 700 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària el dia 14 d’octubre de 2011 a
Global Emotion Events, amb domicili al c/ Ríos Rosas, 35 Bx 1a, 08006 Barcelona (NIF B64959828) al compte corrent, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Dissabte, 8 d’octubre: Martirio presenta El aire que te rodea: 9.000 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant taló nominatiu a nom de Producciones Musicales la
Nota SL, amb domicili al c/ Puerto Rico, 2 Bx, 28016 Madrid (B-07787815), el dia del concert
(8 d’octubre de 2011) segons estipula el contracte d’actuació, prèvia presentació de factura
per part de l’artista.
Diumenge, 9 d’octubre: Brass Band B120: 823,53 € -15% IRPF
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària el dia 14 d’octubre de 2011 a
Pere Alcon, amb domicili al c/ Mallorca, 88, 08640 Barcelona al compte corrent, prèvia
presentació de factura per part de l’artista.
Aquesta formació està exempta d’IVA d’acord amb la Llei 37/1992, títol II capítol I,
Article 20, punt 10.
Dimarts, 11 d’octubre: Carles Benavent Quartet: 4.000 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària el dia 14 d’octubre de 2011 a
Playland Projectes Musicals SL, amb domicili al c/ Camèlies, 99 4t 3a, 08024 Barcelona (NIF
B-64761927) al compte corrent, prèvia presentació de factura per part de l’artista.


Dimecres, 12 d’octubre

Sant Andreu Jazz Band: 3.500 € + IVA
Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària el dia 14 d’octubre de 2011 a
Fundació Taller de Músics, amb domicili al c/ Requesens, 3-5, 08001 Barcelona (NIF G63080014) al compte corrent, prèvia presentació de factura per part de l’artista.
Junta de Govern Local d’1 de setembre de 2011
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Amb càrrec a la partida de Festival de Jazz Costa Brava (46.335.22604).
Segon.- FACULTAR l’alcalde per a la signatura dels contractes corresponent a les
actuacions de Martirio (8 d’octubre de 2011) i Carles Benavent Quartet (11 d’octubre de
2011).

18.- REVISIÓ DE PREUS LLOGUER OFICINA PLA DE BARRIS.- Aprovació.Vist el contracte d’arrendament del local baixos número 29 del carrer Carrilet, a Palafrugell,
per destinar-lo a oficina del Pla de Barris, aprovat per la Junta de Govern en sessió del dia
28 de novembre de 2008 a favor d’Alimentació Baix Empordà SL.
Vist el punt setè de l’esmentat contracte on diu : “ A partir de l’1 de gener de 2010, la renda
pactada serà revisada amb periodicitat anual, segons els increments i disminucions que
experimenti percentualment l’Índex General Nacional del Sistema d’Índexs de Preus al
Consum publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) o organisme que pogués
substituir-lo.
A aquest efecte, el termini de cada any natural de vigència del contracte o de les seves
prórrogues, es computarà l’últim índex llavors publicat amb el corresponent a la mateixa data
de l’any anterior, i el percentatge d’increment o disminució en el seu cas resultant s’aplicarà
a la renda vigent en el moment de la revisió.”
Vista la variació de l’índex de preus al consum
Període
Desembre 2009 a desembre 2010

Augment IPC
3,0 %

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte d’arrendament del local baixos número
29 del carrer Carrilet, a Palafrugell, per destinar-lo a oficina del Pla de Barris a favor
d’Alimentació Baix Empordà SL per import de 735,07 € mensuals (iva inclòs) i reconèixer
els endarreriments resultants aplicant l’increment de l’IPC per import de 192,69 € (iva inclòs )
d’acord amb el següent detall:
Preu 2010
Base
Imposable
IVA
IRPF
Total factura

604,80
108,86
114,91
598,75

IPC
2010
3,0 %

Preu 2011
622,94

Diferència revisió de gener a
setembre 2011
163,30

112,13
118,36
616,71

29,39
31,03
161,66

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i al departament de comptabilitat per al seu
coneixement i efectes.

19.- ACCEPTACIÓ RENUNCIA EXPLOTACIÓ APARCAMENT CARRER CHOPITEA.Aprovació.Vista la instància 12483 presentada en data 22 d’agost de 2011 pel senyor JORDI
FABRELLAS I PAGES en representació de la societat APARCAMENTS ROMEPARK SL per
Junta de Govern Local d’1 de setembre de 2011
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la qual i degut al baix rendiment econòmic obtingut sol·licita que l’Ajuntament de Palafrugell
accepti la seva renúncia del contracte de gestió i explotació en règim de concessió de
l’aparcament del carrer Chopitea i s’apliqui una reducció del cànon 2011 proporcional a la
baixa de l’activitat. Així mateix en el seu escrit informa que fins al dia 15 de setembre
l’empresa mantindrà al seu càrrec un treballador per regular l’entrada de vehicles.
Vist l’acord de la Junta de govern local de data 25 de març de 2010 que va adjudicar
definitivament el contracte de gestió i explotació en règim de concessió de l’aparcament del
carrer Chopitea a Calella a favor de l’empresa APARCAMENTS ROMEPARK SL.
Vista la clàusula vuitena del Plec de Condicions administratives que van regir l’adjudicació
del contracte que estableix textualment:
“L’adjudicatari podrà renunciar al contracte sense cap cost ni pagament de cap
indemnització , un cop transcorregut el primer any d’explotació”
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2011 que va aprovar
l’actualització del cànon a pagar per l’anualitat 2011 , aplicant una reducció degut als dies en
que el concessionari no havia pogut explotar l’activitat per l’afectació de l’obra pública
municipal del carrer Chopitea, resultant un import a pagar de 38.745,91 euros.
Atès que el total de dies que havia d’explotar l’activitat durant l’any 2011 era de 103 dies, si
bé amb la renúncia presentada hi haurà una reducció de 16 dies que suposa una disminució
del cànon d’import 6.018,78 euros d’acord amb el següent detall:

Canon estiu 2011(103 dies)
Reducció canon 16 dies (1 a 15 set)
Canon corretgit

Import
38.745,91 €
6.018,78 €
32.727,13 €

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar la renúncia d’APARCAMENT ROMEPARK SL del contracte de gestió i
explotació en règim de concessió de l’aparcament del carrer Chopitea a Calella amb efectes
d’1 de setembre de 2011.
Segon.- Aprovar la reducció del cànon de l’anualitat 2011 per import de 6.018,78 euros i en
conseqüència donar de baixa parcialment el rebut 522588/4 a nom d’APARCAMENTS
ROMEPARK SL en concepte de cànon 2011 aparcament Chopitea per import de 6.018,78
euros.
Tercer.- Aprovar les següents directrius que hauran de regir l’aparcament del carrer
Chopitea amb caràcter excepcional de l’1 al 15 de setembre:
- el manteniment, neteja i vigilància de l’aparcament es realitzarà per la societat
APARCAMENT ROMEPARK SL sense cap cost per l’Ajuntament.
- durant aquests dies l’aparcament serà gratuït

20.- PREMIS CARROUSEL COSTA BRAVA 2011.- Aprovació.Vista l’acta del jurat escollit per atorgar els premis de la desfilada de comparses i carrosses del
49è Carroussel Costa Brava el dia 12 de juny d’enguany, presentada pel Grup de Festes de
Primavera.
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Vist el punt segon, apartat b, del conveni signat amb el Grup de Festes de Primavera i aprovat
en sessió de Junta de Govern de data 4 de febrer de 2011, en el que diu: “Fent-se càrrec dels
premis del Carroussel, la quantitat total dels quals és de vint-i-tres mil cinc-cents cinquanta
euros (23.250€). Els premis es pagaran directament als premiats mitjançant transferència
bancària, d’acord amb les bases que es publicaran prèviament. La despesa serà autoritzada
amb càrrec a la consignació obrant a la partida 41.331.48901 Subvenció entitats
organitzadores de festes del pressupost d’enguany. (...).”
La Junta de Govern acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar i reconèixer l’aportació municipal d’import 23.250,00 euros en concepte de
premis de la desfilada de comparses i carrosses del 49è Carroussel Costa Brava tal com
estableix l’acta del jurat reunit en data 12 de juny de 2011 a càrrec de la partida
pressupostària 41.331.48901 Subvencions Entitats Organitzadores de Festes.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament mitjançant transferència bancària
dels premis corresponents al 49è Carroussel Costa Brava 2011 d’acord amb el següent
detall :
MODALITAT: COMPARSES:
Ordre Guanyador
Premi
1
Mil i una ratlles.- Colla les Miliuna de Palamós
540,00
2
Les Kaòtiques en fem 10.- Colla les Kaòtiques de 485,00
Palafrugell
3
A un pas de l’infern.- Colla La Gresca d’Olot
430,00
4
Les floretes dels Alps.- Colla The Forties de 375,00
Palafrugell
5
Majoretes.- Colla les Pacífiques de Palafrugell
325,00
6
La Festa.- Colla Nova Generació de Palafrugell
270,00
7
Casament show.- Colla Ballaruca de Palafrugell
100,00
8
Guerrillers de l’Empordà. Colla de l’Amistat de 100,00
Palafrugell
TOTAL
2.625,00
MODALITAT: CARROSSES NO INÈDITES:
Ordre Guanyador
Premi
1
El nou mon.- Colla Els Marrecs de Sant Feliu de 600,00
Guíxols
2
Carnavàlia Circus.- Penya Carnavàlia de la Garrotxa 550,00
d’Olot
3
Mississipi.- Colla Despertaferro de Canovelles
490,00
4
Natura Moviment.- Colla amb Bon Rotllo de Riells i 450,00
Viabrea
5
Espiritualitat Maya.- Colla els Pimpons de Castell 400,00
d’Aro
6
Tai Trempats.- Colla els Trempats de Platja d’Aro
360,00
7
Reis Kosacos.- Colla els Descarrilats de Platja 315,00
d’Aro
8
Els conillets màgics de l’Empordà.- Colla Sense 270,00
Vàlvules de La Bisbal d’Empordà
9
Grease.- Colla els Makis de La Bisbal d’Empordà 270,00
TOTAL
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ALTRES PREMIS
Tipus
Accèssit fora de concurs
Accèssit fora de concurs

Guanyador
Colla La Tustarrada
Penya Carnavalesca
Titots
Accèssit fora de concurs
Colla G-80
Accèssit fora de concurs
Colla Els Perduts
Accèssit fora de concurs
Colla Els d’aquí
Accèssit fora de concurs
Colla Cheerleaders
TOTAL :

Premi
0,00
Els 150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
750,00

Tercer.- Ordenar a la Tresoreria Municipal el pagament mitjançant transferència bancària
de SETZE MIL CENT SETANTA euros (16.170,00 €) a favor de l’Associació de Carrossaires
(NIF.G17810706) corresponent als premis del 49è Carroussel Costa Brava 2011 detallats a
continuació :
MODALITAT: CARROSSES INÈDITES:
Ordre Guanyador
1
Carcamals de Carcamals.- Colla Carcamals
2
Som de por eksi.- Colla Eksi
3
Aloha.- Colla Pessigolla
4
Viatge júnior al paradís de Tritó.- Colla Júniors
5
Trompats pel tupé.- Colla Trompats
6
Els xirois, vaja pajarós.- Colla Imaginació
7
El tren petit.- Colla Els Dàlmates
TOTAL
ALTRES PREMIS
Tipus
Guanyador
Accèssit millor vestuari
Colla Eksi
Accèssit millor comparsa
Colla Eksi
Accèssit
millors
efectes Colla Garnatxa
especials
Accèssit
millor
carrossa Colla Garnatxa
humorística
Accèssit ampliació del jurat
Colla Garnatxa
Accèssit a la capacitat de Colla Pessigolla
superació
Accèssit fora de concurs
Colla Confetti
TOTAL :

Premi
3.000,00
2.670,00
2.450,00
2.100,00
1.750,00
1.500,00
1.300,00
14.770,00

Premi
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
150,00
1.400,00

Quart.- Notificar el present acord al Grup de Festes de Primavera, al departament de
comptabilitat i pressupostos i a la tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes.

21.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12594 presentada en data 24 d’agost
de 2011 pel senyor BOROUN MOHAMED, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota
de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb referència
cadastral 3104102EG1430S0031EW, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
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Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 2011, 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 63.048,24,00 €
- 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 titular 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.
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 donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/499605 d’import 156,91 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
BOROUM pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre
la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

2) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11.689 de data 13 d’agost de 2011,
presentada per la senyora MARIA ASSUMPCIÓ FRIGOLA GRASSOT, contra la diligència
d’embargament de les finques del sector Brugueres 2 ( finques adjudicades 4,3 i 5) de
Palafrugell.
Vist l’informe emès per l’Àrea de recaptació, de data 25 de març de 2001, que diu
textualment: “Tal com es va informar en el recurs contra la provisió de constrenyiment, el
deute reclamat correspon a les liquidacions per quotes urbanístiques del sector Brugueres.
La Junta de Govern Local de 04/08/2011 ha desestimat el recurs.
Iniciat el procediment de constrenyiment s’ha decretat l’embargament de les finques
adjudicades, per constar afectes al pagament de la liquidació de la reparcel·lació urbanística,
embargament notificat el 25/07/2011 i que motiva aquest nou recurs.
El recurs torna a demanar la suspensió del procediment, la revocació de la provisió de
constrenyiment, i que l’Ajuntament de Palafrugell acordi optar per la cessió de les finques
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resultants en pagament del dèbit, motius tots plegats que no es poden valorar dintre del
procediment de constrenyiment.
L'article núm. 170 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent:
Contra la diligència d’embargament només són admissibles els motius d’oposició següents:
a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores de l’embargament que conté aquesta Llei.
d) Suspensió del procediment de recaptació.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la suspensió de l’embargament,
continuant amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificar el següent acord a l’interessada.

3) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11452 de data 28 de juliol de 2011,
presentada pel senyor MUÑOZ MONTES, ALBERT, en la qual sol·licita com a propietari del
local comercial del carrer Barris i Buixò, Esc 5 00 16 que la taxa per la recollida, tractament i
eliminació d’escombraries de l’esmentat establiment meriti com a local desocupat, al·legant
que el mateix estava llogat com Assessoria i que els llogaters van abandonar l’esmentada
activitat des de el mes d’abril de 2010.
Vist l’informe emès per l’Inspector de la via pública i activitats que diu textualment: “Que
realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que no hi ha
activitat comercial a la finca objecte de la inspecció, ja que es pot observar tancada i amb
rètol de venta.
Vist que l’article14è. Punt 2 i 3 de l’Ordenança Fiscal número 13. Taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, diu textualment:“
Article 14è. Declaració i ingrés
“2. Per les activitats que s’exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per comunicació
dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran
les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració......................
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la llicència
municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els quals no s’ha
exercit cap activitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 494.903, en concepte d’Escombraries Industrials,
corresponent a l’any 2011 i a nom del senyor MUÑOZ MONTES, ALBERT.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor MUÑOZ MONTES, ALBERT, tal com
segueix a continuació, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa:
ANY

CONCEPTE
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Article 12è . Quota tributària – 2º Trimestres 2011 7. Locals amb activitat no especificades expressament “Assessoria
“ ----- 3 punts x 58,48 Euros = 175,44 Euros / 2º Semestres 2011 =
87,72 Euros
2011 - cr. Barris i Buixò, Esc 5 00 16

87,72 €

Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessat.

4) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 9179 de data 15 de juny de 2011,
presentada per la senyora SADURNÍ CORREDOR, MONTSERRAT en representació de la
societat MIL NOU-CENTS QUINZE, SL, en la qual sol·licita com a propietaris del local
comercial del carrer Torres i Jonama, 35 que la taxa per la recollida, tractament i eliminació
d’escombraries de l’esmentat establiment és doni de baixa, ja que no s’hi desenvolupa cap
activitat, al·legant que fins el mes d’abril de 2011 és va desenvolupar en el local l’activitat
d’entitat bancària.
Vist l’informe emès per l’Inspector de la via pública i activitats que diu textualment: “Que
realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que no hi ha
activitat comercial a la finca objecte de la inspecció, ja que es pot observar que el local es
troba tancat amb rètol de nova ubicació..
Atès que segons es comprova l’entitat bancària és va donar de baixa de l’esmentada
activitat amb data 11 de març de 2011, segons model 840 de l’Agència Tributària.
Vist que l’article14è. Punt 2 i 3 de l’Ordenança Fiscal número 13. Taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, diu textualment:“
Article 14è. Declaració i ingrés
“2. Per les activitats que s’exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per comunicació
dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran
les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració......................
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la llicència
municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els quals no s’ha
exercit cap activitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per un import de QUATRE-CENTS
TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS-----------438,60 Euros, a favor de la
societat MIL NOU-CENTS QUINZE, SL amb NIF NÚM. B17574476, en concepte
d’Escombraries Industrials, corresponent a l’any 2011 i previ retorn de l’original del rebut
núm. 494.852.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessada.

5) Atès que es comprova que el senyor FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO ha fet efectiu a
favor de l’Ajuntament tots els rebuts mensuals corresponents a la Taxa per llar d’infants
Belluguets del seu fill.
Atès que es comprova que la societat Xec Gourmet ha atorgat un ajut pel pagament de les
despeses de Llar d’infants al senyor Fernández Abia, Santiago.
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Atès que aquest ajut s’ha fet efectiu directament mitjançant transferència a l’entitat titular del
servei de llar d’infants, en aquest cas, l’Ajuntament de Palafrugell i per tant s’ha produït una
duplicitat de pagament per un costat mitjançant la taxa mensual i per l’ajut de la societat Xec
Gourmet.
Atès que es comprova que el senyor Fernández Abia, Santiago, no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el pagament per import de 120 Euros a favor del senyor FERNANDEZ
ABIA, SANTIAGO, per duplicitat d’ingrés de les despeses de Llar d’infants Belluguets del
seu fill.
Segon.- Donar trasllat a la Tresoreria per tal que és porti a terme directament el pagament
mitjançant transferència al compte bancari en el qual s’efectua el cobrament de la Taxa Llar
d’Infants Belluguets.

6) Vista la resolució desestimatòria emesa per l‘Agència Tributària de La Bisbal de data 9
d’agost de 2011, segons la qual societat GIROSACME S.L. (NIFB17492844) ha presentat
recurs de reposició de l’activitat amb número de referència 891600836229.2.
D’acord amb les dades comunicades per l’Administració d’Hisenda de La Bisbal, i el que
disposa l’article 92 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentat de la Resolució de l’Agència Tributària de data 9 d’agost
de 2011.
Segon.- Notificar el següent acord a l’agència tributària i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.548 de data 23 d’agost del 2011,
presentada pel senyor GERARD SOLER COLL en la qual sol.licita la devolució d’ingressos
indeguts concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 16 de juliol 2011 corresponent
al vehicle matrícula -6307-GTR, al.legant que va efectuar el pagament de forma duplicada.
Vist l’informe de data 23 d’agost de 2011, el qual diu:
“ Durant el mes d’agost s’ha detectat una avaria en el terminal BT117391234 de la Caixa
Laietana la qual donava com erroni cobraments que s’havien efectuat com a duplicats “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor GERARD SOLER
COLL, tal com segueix a continuació:
Núm. Expedient
587/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles
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Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
persona interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de
Tresoreria i la Policia Local.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.279 de data 26 de juliol del 2011,
presentada per la senyora ANA VILLAR GÓMEZ, en la qual sol.licita la revisió del rebut
pagat número 493733 en concepte de la Taxa per Entrada de Vehicles de l’immoble situat a
l’Avinguda Costa Brava, número 38, al.legant que no és propietària.
Vist l’informe emès per l’inspector d’obres de data 17 d’agost de 2011, el qual diu
textualment:
“ Realitzada comprovació in situ i material, el dia 17 d’agost de 2011, s’acredita que s’ha
pogut observar que hi ha 5 places de garatge a la finca situada a l’Avinguda Costa Brava ,
número 38 “.
Atès que es comprova que a efectes cadastrals la referència 4667103 de la finca siutada a
l’Avinguda Costa Brava, número 38 consten cinc titulars com a propietaris de garatges i a
efectes del padró de la Taxa per Entrada de Vehicles consten sis.
Consultada les dades cadastrals a nom de la senyora Ana Villar Gómez és titular d’un
habitatge sense plaça de garatge.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora ANA VILLAR
GÓMEZ, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
EXERCICI REBUT
2011

493733

CONCEPTE
Taxa Entrada Vehicles

TOTAL A
OBJECTE
RETORNAR
TRIBUTARI
Av. Costa Brava, 38 03
49,60€

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

i als departaments

9) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12187 presentada en data 12 d’agost
de 2011 per la senyora MARIAME EL AZHARI, on sol·licita el canvi de subjecte passiu en
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, en relació a les finques amb referència
cadastral 3107105EG1430N0034WB i 3107105EG1430N0017FO, al·legant que tant ella
com el senyor AZIZ ABDELAZIZ tenen el 50% de la plena propietat de les dues finques.
Vist l’article 35.6 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que diu
textualment:
Article 35
Obligats tributaris
6. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit d'una obligació
determina que quedin solidàriament obligats davant l'Administració tributària al compliment
de totes les prestacions, llevat que per llei es disposi expressament una altra cosa.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

10) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12264 presentada en data 16
d’agost de 2011 per la senyora M.SOLEDAD LÓPEZ CABALLERO, on sol·licita la
rectificació de la seva adreça fiscal i la devolució del recàrrec i interessos pagats en les
liquidacions d’IBI dels anys 2009 i 2010, en relació a les finques amb referència cadastral
5982208EG1358S0006QP i 5982208EG1358S0016ID, al·legant que l’adreça fiscal que
constava a l’Ajuntament era incorrecta.
Vist l’article 102.3 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que diu
textualment:
Article 102
Notificació de les liquidacions tributàries
3. En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació
corresponent a l'alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es poden notificar
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que ho adverteixin.
Atès que no s’ha pogut notificar la liquidació corresponent a l’alta en el padró d’IBI, que
correspon a l’any 2009, d’acord amb l’escriptura de compravenda atorgada en data
15/10/2008 pel notari CORELL SANCHO, núm. 1363 del seu protocol, a favor de la senyora
López Caballero i el senyor Castellà Gil.
Atès que es comprova que la senyora LÓPEZ no té cap deute pendent en fase executiva al
servei de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució
d’ingressos indeguts a favor de la senyora LÓPEZ CABALLERO M.SOLEDAD, corresponent
al recàrrec i interessos pagats en les liquidacions d’IBI dels anys 2009 i 2010 per import de
203,65 euros, segons el següent detall.
Ref.cad.

N.rebut

5982208/6
5982208/6
5982208/16
5982208/16

369192/09
442053/10
369191/09
442052/10

Import

Recàrrec

Interessos

83,99
85,25
294,92
299,35

16,80
17,05
58,98
59,87

7,72
3,57
27,11
12,55

A
retornar
(recàrrec
i
interessos)
24,52
20,62
86,09
72,42
203,65

Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels
poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions
Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes,
16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell
(www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
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Tercer.- Informar a la interessada que les adreces fiscals s’actualitzen i es modifiquen
d’acord amb l’adreça que es fa constar en cada document que entra en el registre general
de l’Ajuntament.
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

11) Atès que s’ha cobrat erròniament en tres mensualitats de la Llar d’Infants Tomanyí
l’import corresponent a un trimestre de matrícula (45,30 €) a nom de ENRIC SERRA PONS.
Atès que l’infant Albert Serra Rigau va ser alta a la Llar d’Infant Tomanyí el mes de maig de
2011 i per tant en la liquidació 496227 corresponent a la mensualitat del mes de maig es va
incloure l’import corresponent a un trimestre de matrícula per import de 45,30 €.
Atès que per error en els dos rebuts posteriors (núm. 522776 i 523260) es va tornar a
incloure aquest mateix concepte.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
APROVAR una devolució d’ingressos indeguts d’import 90,60 € (45,30 € + 45,30 €) a nom
de ENRIC SERRA PONS en concepte de matrícula de la Llar d’Infants Tomanyí mitjançant
transferència bancària.

12) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11.528 de data 29 de juliol de 2011,
presentada per la senyora MAIA RADRESA LEMMENS, contra la diligència d’embargament
de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, practicada en data
04/07/2011, al·legant manca de notificació de les provisions de constrenyiment i
incompliment de les normes reguladores de l’embargament.
Vist l’informe emès per l’Àrea de recaptació, de data 25 de març de 2001, que diu
textualment: “El deute reclamat correspon a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
(anys 2008 a 2010) i una sanció per infracció de la normativa de la biblioteca municipal (any
2009). Les dades de les notificacions de les provisions de constrenyiment, degudament
rebudes per la interessada, figuren a continuació, juntament amb els tributs i els imports
embargats:
Any

rebut

Principal

Recàrrec

Interès

Impost Vehicles TM

Tribut

GI-002672-BS

concepte

2008

274761

132,36

26,47

23,44

182,27

Total

data notificació
15/05/2009

Impost Vehicles TM

GI-002874-X

2008

274760

62,70

12,54

11,11

86,35

15/05/2009

Impost Vehicles TM

GI-002874-X

2009

337127

65,21

13,04

7,09

85,34

01/10/2009

Impost Vehicles TM

GI-002672-BS

2009

337128

137,66

27,53

14,97

180,16

01/10/2009

Impost Vehicles TM

BIBLIOTECA

2009

383166

30,00

6,00

2,14

38,14

15/10/2009

Impost Vehicles TM

GI-002672-BS

2010

408691

137,66

27,53

8,09

173,28

27/09/2010

Contra les notificacions de les provisions de constrenyiment anteriors no es va presentar cap
recurs.
Transcorreguts els terminis de pagament en via executiva s’ha decretar l’embargament de
devolucions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i practicada la retenció total de
745.54 Euros. La notificació d’aquest embargament motiva el present recurs.
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Pel que respecta al vehicle matrícula GI-2874-X el mateix consta, al Registre de Vehicles de
Trànsit, transferit el mes de febrer de l’any 2010, i per tant, el rebut de l’any 2010 (pagat en
voluntària) va servir per justificar la transmissió de cotxe, restant pendent de pagament l’any
2009.
Pel que respecta al fet de presentar la declaració del I.R.P.F. en modalitat conjunta,
(circumstància que en no es pot comprovar per l’Ajuntament), s’ha d’indicar que aquesta
modalitat conjunta d’unitat familiar, en cap cas presumeix que el règim econòmic del
matrimoni sigui el règim de guanys. En qualsevol cas, la càrrega de la prova correspondria
al recorrent. Tampoc no s’indica en la instància el nom, DNI i domicili de l’integrant de la
declaració conjunta.
L'article núm. 170 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent:
Contra la diligència d’embargament només són admissibles els motius d’oposició següents:
a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores de l’embargament que conté aquesta Llei.
d) Suspensió del procediment de recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent l’anul·lació de la diligència
d’embargament, ni la devolució de la quantitat retinguda.
Segon.- Informar a l’interessada que contra la desestimació del recurs de reposició no es
podrà interposar el mateix recurs.
Tercer.- Notificar el següent acord a l’interessada.

13) Vista la instància 11132 presentada en data 22 de juliol de 2011 pel senyor DIAMANTO
MANETTA PAPADOPOULOS per la qual presenta recurs de reposició contra la liquidació
510811 en concepte d’Impost sobre Béns Immobles exercici 2011 corresponent a la finca
amb referència cadastral 4667103EG1346N0007AA al·legant que aquest immoble no és
propietat seva i aportant a tal efecte certificat del Centre de Gestió Cadastral segons el qual
en aquest immoble no ha constat com titular cadastral el senyor Manetta.
Atès que es comprova que l’immoble objecte de recurs correspon a una plaça d’aparcament
de l’edifici en règim de divisió horitzontal situat al núm. 38 de l’Avinguda Costa Brava de
Girona .
Atès que segons escriptura de divisió horitzontal de l’any 1985 aquest edifici es va dividir en
catorze entitats registrals, cinc entitats destinades a aparcament i nou entitats destinades a
apartament. El detall referit a núm. de finca i coeficient d’entitats incloses en el registre de la
propietat en aquest edifici i que estan destinades a aparcament és el següent:
Número Finca registral
16384
16385
16386
16387
16388
Total coeficients aparcaments

Coeficient copropietat assignat a cada entitat
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Atès que es comprova que en virtut d’escriptura de compravenda atorgada en data 4 de
gener de 2005 el sr. Manetta adquireix la finca registral 16388 a la que li correspon un
coeficient de copropietat del 2%.
Atès que es comprova que l’edifici situat al núm. 38 de l’Avinguda Costa Brava de Girona
consta en el Cadastre Immobiliari en règim de divisió horitzontal de 16 entitats, set entitats
destinades a aparcament i 9 entitats destinades a apartament. El detall referit a les
referències cadastrals i coeficient de l’entitats incloses en el Cadastre i que estan destinades
a aparcament és el següent:
Referencia cadastral
4667103EG1346N0001TT
4667103EG1346N0002YY
4667103EG1346N0003UU
4667103EG1346N0004II
4667103EG1346N0005OO
4667103EG1346N0006PP
4667103EG1346N0007AA
Total coeficients aparcaments

Coeficient copropietat assignat a cada entitat
2,00%
2,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
9,00%

Atès que a la vista de les anteriors consideracions es comprova que el percentatge total de
participació dels aparcaments en el total de l’edifici coincideixen tant en el registre com en el
Cadastre si bé el nombre d’entitats es modifica ja que a les entitats registrals 16387 i 16388
els hi correspon 4 referències cadastrals, 2 a cadascuna.
Atès que degut a aquest desajust entre les dades registrals i cadastrals es va produir la
incidència per la qual en el cadastre no constava correctament assignat el titular .
Atès que a la vista de les anteriors consideracions es comprova que la finca registral núm.
16388 propietat del sr. Manetta li correspon les referències cadastrals
4667103EG1346N0006PP i 4667103EG1346N0007AA, i per tant no procedeix l’anul·lació
del rebut 510811 sol·licitada per l’interessat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs presentat pel senyor DIAMANTO MANETTA
PAPADOPOULOS i en conseqüència ratificar la liquidació 510811 en concepte d’Impost
sobre Béns Immobles 2011.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Recaptació Municipal.

14) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12613 presentada en data 24
d’agost de 2011 pel senyor CEPEDA OLIVARES JUAN ANTONIO, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, 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 2011, 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
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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 63.048,24,00 €
- 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 titular 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.
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 donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/501685, d’import 317,33 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
CEPEDA pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre la
quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

15) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12476 presentada en data 22
d’agost de 2011 pel senyor HAMMADI ECHAMI MOHAND, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb
referència cadastral 4109101EG1440N0020QD, 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 2011, 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 63.048,24,00 €
- 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 titular 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
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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.
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 donar de baixa el rebut d’IBI
núm. 11/503807, d’import 166,90 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
HAMMADI pel mateix any, concepte i objecte tributari, aplicant la bonificació del 50% sobre
la quota. Aquesta liquidació no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

16) Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula B-0195-PF aportada pel senyor MAHMOUD
EL OUALI, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, sol·licitant per tal
motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al segon, tercer i quart trimestres de
l’any 2009 i l’anul.lació del rebut pendent número 335765/4, al·legant que la baixa definitiva
és del primer trimestre del 2009.
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.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent relacionat a
continuació:
Exercici
2019

Rebut
335765/4

Titular
OUALI EL MAHMOUD

Matrícula Import
73,30€
B-0195-PF

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MAHMOUD EL
OUALI, tal com segueix a continuació:
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Exercici

Rebut

2009

335765/1

Import principal

Recàrrec

29,94€

12,87€

Interessos Total a
retornar
49,64€

6,83€

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

17) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 10574 de data 12 de juliol de 2011,
presentada pel senyor BOFILL COLLS, ANTONI, en la qual sol·licita com a propietari del
local comercial del carrer Constància, 16 Bxs 1 que la taxa per la recollida, tractament i
eliminació d’escombraries de l’esmentat establiment meriti com a local desocupat, al·legant
que el mateix estava llogat com Locutori públic i que els llogaters van abandonar
l’esmentada activitat a prncipis de l’any 2011.
Vist l’informe emès per l’Inspector de la via pública i activitats que diu textualment: “Que
realitzada comprovació in situ i material s’acredita que s’ha pogut observar que no hi ha
activitat comercial a la finca objecte de la inspecció, ja que es pot observar un local tancat i
amb activitat ja existent ( Perruqueria Mabel).
Vist que l’article14è. Punt 2 i 3 de l’Ordenança Fiscal número 13. Taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, diu textualment:“
Article 14è. Declaració i ingrés
“2. Per les activitats que s’exerceixin en local, quan es conegui, d'ofici o per comunicació
dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran
les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament
següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració......................
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la llicència
municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres en els quals no s’ha
exercit cap activitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 494.140, en concepte d’Escombraries Industrials,
corresponent a l’any 2011 i a nom del senyor BOFILL COLLS, ANTONI.
Segon.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor BOFILL COLLS, ANTONI, tal com
segueix a continuació, la qual no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa:
ANY

CONCEPTE
Article 12è . Quota tributària – 2º Trimestres 2011 4.8 Locutoris----- 4 punts x 58,48 Euros = 233,92 Euros /
Semestres 2011 = 116,96 Euros
2011 - cr. Constància, 16 Bxs 1

IMPORT
2º
116,96 €

Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l’interessat.

18) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11988 presentada en data 9 d’agost
de 2011 pel senyor ANTONI MOLERA CANAL, en nom i representació de la senyora LAIA
MOLERA TUBERT, on sol·licita la compensació de rebuts pendents de pagament amb la
devolució d’ingressos indeguts aprovada per la Junta de Govern Local de data 13/5/2011, en
relació a les finques amb referència cadastral 5980201EG1358S, entitats 2, 4 i 7.
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Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 13/5/2011 on s’aprova la devolució
d’ingressos indeguts a nom de la senyora TUBERT CANADA CARME, per un import total de
499,52 euros, en relació a la finca amb referència cadastral 5980201EG1358S0004KI, rebut
núm. 452283/10.
Vista la liquidació d’IBI núm. 483819/10, d’import 471,29 euros, en relació a la mateixa finca,
a nom de LAIA MOLERA TUBERT, aprovada per la Junta de Govern Local de data
13/5/2011, en la remesa noves altes cadastre Gener-Febrer 2011.
Vista l’escriptura d’herència atorgada pel notari BRANCÓS NÚÑEZ, núm. 650 del seu
protocol, de data 15/3/2010, on aquesta finca se l’adjudica la senyora LAIA MOLERA
TUBERT.
Atès que la liquidació d’IBI núm. 512372/11, d’import 183,91 euros, en relació a la finca amb
referència cadastral 5980201EG1358S0002HY, va ser pagada per la senyora LAIA
MOLERA TUBERT en data 23/8/2011, quan aquesta liquidació estava en proposta de baixa.
Vista la liquidació d’IBI núm. 525008/11, d’import 183,91 euros, aprovada per la Junta de
Govern Local de data 25/8/11, a nom de LAIA MOLERA TUBERT, en relació a la finca amb
referència cadastral 5980201EG1358S0007ZA.
Vist l’article 72.1 i 73.1 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que diuen
textualment:
Article 72
Compensació a instància de l'obligat tributari
1. L'obligat tributari pot sol·licitar la compensació dels deutes tributaris que estiguin tant en
període voluntari de pagament com en període executiu.
Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin en
període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les
quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26 d'aquesta
Llei.
Atès que es comprova que la senyora LAIA MOLERA TUBERT no té deutes pendents en
fase executiva en el servei de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Compensar la devolució aprovada per la Junta de Govern Local de 13/5/2011,
rebut núm. 452283/10, d’import 499,52 euros, a nom de CARME TUBERT CANADA, amb la
liquidació d’IBI núm. 483819/10, d’import 471,29 euros, a nom de la senyora LAIA MOLERA
TUBERT.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per un import total de 28,23 euros, a
nom de la senyora LAIA MOLERA TUBERT, segons el següent detall:
Núm. rebut

Import a
compensar
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Núm. rebut

Import a pagar

A retornar
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452283/10

499,52

483819/10

471,29

28,23

Tercer.- Informar a la senyora MOLERA que la devolució es farà efectiva al compte corrent
que ens ha facilitat.
Quart.- Compensar el rebut pagat en proposta de baixa, núm. 512372/11, d’import 183,91
euros, a nom de LAIA MOLERA TUBERT, amb la liquidació aprovada per la Junta de
Govern Local de 25/8/2011, núm. 525008/11, del mateix import, segons el següent detall:
Núm. rebut

Import a
compensar
183,91

512372/11

Núm. rebut

Import a pagar

A retornar

525008/11

183,91

-

Cinquè.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

22.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/65:
Aplicació

Import

Text lliure

MULTIAPLICACIÓ
22.628,06

ISS FACILITY SERVICES SA. NETEJA DEPENDENCIES EN GENERAL
AJUNTAMENT JULIOL 2011 (AS)

60.046,38

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS I
CANON GENERALITAT JULIOL 2011 (AS)

93.095,20

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. RECOLLIDA ESCOMBRARIES I
TRANSPORT A SOLIUS JULIOL 2011 (AS)

124.541,69

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL . NETEJA I REG VIA PUBLICA, MERCAT I
PLATGES JULIOL 2011 (AS)

2011 71 162 22700
2011 71 162 22700
2011 71 162 22710
2011 45 331 48900
2011 45 331 48900

FUNDACIO JOSEP PLA. SEGONA JUSTIFICACIO CONVENI 2011
22.197,01
6.954,85 FUNDACIO JOSEP PLA. SEGONA JUSTIFICACIO CONVENI 2011

2011 71 171 22717
35.764,37

CENTRE JARDINERIA PALAFRUGELL. SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA
MES D'AGOST 2011

80.093,43

PERE GIRALT SAGRERA SERVEI MANTENIMENT VIES PUBLIQUES MES
D'AGOST 2011

2011 71 155 22712

TOTAL RELACIÓ
445.320,99

b) Propostes.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:
Fase

Aplicació

AD

2011 33 321 61900

11.387,89

Import

AD

2011 21 151 64000

12.980,00

Text lliure
EXCAVACIONS OSONA SA. INSTAL.LACIO ESCOLESA AL NOU
CEIP PIVERD
KASADEVALL ARQUITECTES SLP. REDACCIO PROJECTE
EXECUTIU, SEGURETAT I SALUT SALA POLIVALENT BIBLIOTECA
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TOTAL RELACIÓ

24.367,89

Segon.- Donar trasllat a l’àrea d’intervenció.

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