Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE SETEMBRE DE
2011.-

ASSISTENTS:
Alcalde:
Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA
Regidors membres:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
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 8 de
setembre de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
Les regidores senyores Maria Teresa Frigola i Begonya Montalban i el regidor senyor
Frederic Prats excusen 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 1 de setembre 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 MAJORS.- Desistiments.1) VIST l’escrit de data 17 de febrer de 2011 amb número de registre d’entrada 2533,
presentat pel senyor Joan Vigas Bonany, en representació de l’empresa J. Vigas S.A. amb
NIF número A-17.093.816, en el qual desisteix de portar a terme les obres d’ampliació d'una
fàbrica de taps de suro al carrer Torroella número 212 de Palafrugell, corresponent a
l’expedient número 507/09.
ATÈS que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 507/09, a nom de J. Vigas,
SA, va ser concedida en data 5 de febrer de 2010 per la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament.
ATÈS que s’ha comprovat pels Serveis Tècnics Municipals que, en data d’avui, no s’han
iniciat les obres.
ATÈS l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 7 de setembre de 2011.
ATÈS el que disposa l’article 90 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ATÈS el que disposa l’article 54 en relació a l’article 53.1r i 53.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 507/09
corresponent a l’ ampliació d'una fàbrica de taps de suro al carrer Torroella número 212 de
Palafrugell, a nom de J. Vigas, SA.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 507/09.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Joan Vigas Bonany, en
representació de l’empresa J. Vigas S.A. amb NIF número A-17.093.816, i amb domicili a
efectes de notificació al carrer Clavé número 49-53 de Palafrugell (CP 17200).
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord a la Tresoreria Municipal d’aquest
Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2) VIST l’escrit de data 15 de juliol de 2011 amb número de registre d’entrada 10830,
presentat pel senyor Marc Ribot Roqué, en el qual desisteix de portar a terme les obres de
construcció d'un habitatge unifamiliar al carrer Sant Pere número 55 de Palafrugell,
corresponent a l’expedient número 493/10.
ATÈS que la llicència d’obres majors amb número d’expedient 493/10, a nom de Marc Ribot
Roqué, va ser concedida en data 28 de gener de 2011 per la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
ATÈS que s’ha comprovat pels Serveis Tècnics Municipals que, en data d’avui, no s’han
iniciat les obres.
ATÈS que es comprova que el rebut número 483.166, d'import principal 12.259,41 euros, en
concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a nom de Marc Ribot Roque,
consta pendent al Servei de Recaptació Municipal .

Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2011

2

Ajuntament de Palafrugell

ATÈS el que disposa l’article 90 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
ATÈS el que disposa l’article 54 en relació a l’article 53.1r i 53.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar per desistida la llicència d’obres amb número d’expedient 493/10
corresponent a la construcció habitatge unifamiliar al carrer Sant Pere número 55 de
Palafrugell, a nom de Marc Ribot Roque.
Segon.- Disposar l’arxiu de l’expedient número 493/10.
Tercer.- Donar de baixa del Servei de recaptació el rebut núm. 483.166 d'import principal
12.259,41 euros en concepte d'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a nom del
senyor a nom de Marc Ribot Roque.
Quart.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al senyor Marc Ribot Roque, i amb
domicili a efectes de notificació al carrer Sant Pere número 59 (CP 17200).
Cinquè.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord al Servei de Recaptació i a la Tresoreria
Municipal d’aquest Ajuntament per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.- AVALS.- Devolució.VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2062/11, de data 2 de setembre de 2011, es va
concedir la llicència de 1ª Ocupació al senyor Josep Serra Muntaner, en relació a la llicència
d’obres amb número d’expedient 418/07, concedida per acord de Junta de Govern Local de
data 4 de juliol de 2008 per a construcció vivenda unifamiliar entre mitgeres situada al carrer
Camí Fondo número 58 de Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 31 d’agost de 2011.
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 1 d’agost de 2008 per
garantir la correcta reposició de les obres d'urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000 € dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 418/07,
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 al senyor Josep Serra Muntaner i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

4.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE DEFINICIÓ DEL PERFIL, TREBALL DE
CAMP, SONDEIG I AVALUACIÓ D’UNA PLAÇA DE CAP DE LA POLICIA LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.-
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Es dóna compte de l'expedient de contracte menor de serveis de definició del perfil, treball
de camp, sondeig i avaluació d’una plaça de Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Atès que aquest expedient administratiu no té la naturalesa de procés de selecció formal en
matèria de funció pública.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de secretaria, de l’Ajuntament, conforme s’han
demanat tres ofertes, que consten a l’expedient.
Atès que l’empresa MGROUP-BOOSTING, representada per la senyora Laia Marzàbal Sors,
i amb domicili a la carretera de Barcelona núm. 61, 2n 1a (17003) de Girona, ha presentat
un pressupost desglossat com segueix:
- 300 euros per la descripció del perfil a seleccionar
- 550 euros (300 per avaluació – proves més entrevistes – i 250 euros per informe
presentat). Màxim deu avaluacions: 5.500 euros
- Total 5.800 euros + 18% d’IVA : Total: 6.844 euros. Aquest import no inclou les
despeses de desplaçament de Girona a 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.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis de definició del perfil, treball de
camp, sondeig i avaluació d’una plaça de Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de
Palafrugell.
Segon.- Adjudicar aquests treballs a l’empresa MGROUP-BOOSTING, representada per la
senyora Laia Marzàbal amb domicili a la carretera de Barcelona núm. 61, 2n 1a (17003) de
Girona, per l’import total de 6.844 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 81.130.16200
"Formació Policia Local", i desglossat com segueix:
- 300 euros per la descripció del perfil a seleccionar
- 550 euros (300 per avaluació – proves més entrevistes – i 250 euros per informe
presentat). Màxim deu avaluacions: 5.500 euros
- Total 5.800 euros + 18% d’IVA : Total: 6.844 euros. Aquest import no inclou les
despeses de desplaçament de Girona a Palafrugell.
Tercer.- Atesa l’escassa quantia del contracte, no cal 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.

5.- CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
D’UNA CAMPANYA DE FOMENT DEL COMPOSTATGE CASOLÀ A L’ÀMBIT DEL PLA
DE BARRIS.- Aprovació del plec i inici del procediment.Atès el contingut de la Resolució del Conseller del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en la que s’atorga a l’Ajuntament de
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Palafrugell un a subvenció de 50% (4.134.860,14 €) del cost total (8.269.720,28 €), per
l’actuació de Millora del Barri de La Sauleda – carrer Ample, d’acord al què disposa la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen especial
atenció.
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de data de 24 de setembre de 2008 en que s’accepta
l’ajut i en que s’aprova que les actuacions seran executades de forma directa per
l’Ajuntament.
Vist que una de les actuacions aprovades en el camp de Medi Ambient era una campanya
de foment del compostatge casolà, prevista per els anys 2011 i 2012.
Vista l’existència de crèdit adequada i suficient per a fer front a la despesa a la partida
20.170.22606 (10.000 € a l’exercici 2011 i 30.000 € a l’exercici 2012).
Atès que s’ha redactat un Plec de Clàusules Econòmico-Administratives i Tècniques,
reguladores del procediment negociat sense publicitat per a l’execució dels serveis
esmentats, procedeix ara l’aprovació del plec amb un pressupost base de licitació de 40.000
euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament:
Partida
20 170 22606
20 170 22606

Exercici
2011
2012

Import (IVA inclòs)
10.000 €
30.000 €

Els serveis objecte d’aquesta contractació tindran una durada màxima de quinze mesos,
entre el període de 3 d’octubre de 2011 a 31 de desembre de 2012 no prorrogables.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules Econòmico-Administratives i Tècniques, reguladores
del procediment negociat sense publicitat per a la contractació dels serveis esmentades a
l’apartat anterior, per import de 40.000 euros, IVA inclòs.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les
partides esmentades anteriorment, del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per als
exercicis 2011 i 2012. Serà requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament el
crèdit pressupostari estigui en fase disponible, per l’import de licitació.
Tercer.- Convidar a les següents empreses Spora, Terregada.NET, Sorbus SC i Gaia
perquè presentin proposta tècnica i econòmica, fins el dia 16 de setembre de 2011.

6.- ACCIÓ DIRECTA SUBCONTRACTISTES D’OBRES EXECUTADES PER FLORET SL.Desestimació.Atès que el dia 1 de setembre de 2011, registre d’entrada 12934, l’empresa Àridos Bofill SA,
formula reclamació prèvia a la via judicial enfront l’Ajuntament de Palafrugell per reclamar la
quantitat de 1.558,01 euros en concepte de subcontractista del subministrament de formigó
a Floret SL, per executar l’obra d’Adequació del camí peatonal i pista ciclable a l’Autovia (2a
fase).
Atès el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic,
conforme els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, que
assumeix, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’administració,
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de conformitat estrictament amb els plecs de clàusules administratives particulars i amb els
termes del contracte.
Atès que d’acord amb l’esmentada normativa, els subcontractistes no tenen acció directa
contra els òrgans de contractació per assolir el pagament directe per aquests, de les
quantitats que els hi deuen els contractistes.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar íntegrament la petició realitzada per Àridos Bofill SA, representada per l’advocat
senyor Antoni Blanch Brugarolas, amb domicili a la carretera de Barcelona, 12-14, 2n 3a
(17002) de Girona, despatx Blanch – Ferrer, que l’Ajuntament de Palafrugell es faci càrrec
del deute que ha adquirit Floret SL, de 1.558.01 euros IVA inclòs, en concepte de
subministrament de formigó, per l’obra d’Adequació del camí peatonal i pista ciclable a
l’Autovia (2a fase), d’acord amb el que estableix l’article 210.4 de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic.

7.- BAIXA D’OFICI DE PERSONES ESTRANGERES QUE NO HAN CONFIRMAT LA
SEVA INSCRIPCIÓ AL PADRÓ D’HABITANTS.- Aprovació.Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008, en
referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament de
Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
. No inscrit en el Registre Central d’Estrangers.
. Amb targeta de residència expedida des de fa 5 anys.
. Amb certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers expedit des de
fa 5 anys.
que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones estrangeres
que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 9 persones, les
quals s’indiquen en l’expedient adjunt.

8.- VIES PÚBLIQUES.- Ocupació.Vista la instància núm. 9550 de data 22 de juny de 2011, presentada pel senyor Fèlix Àvila
Morata sol·licitant una modificació de l’autorització de via pública concedida per Junta de
Govern Local de data 20 de maig de 2011, en el sentit de reduir dels 27 m2 autoritzats amb
durada de temporada a 10 m2 amb estructura fixa de cobriment.
Vist l’informe d’ocupació de la via pública emès per l’inspector de via pública i activitats en
data 9 d’agost de 2011 que posa de manifest que la superfície efectiva ocupada és de 10
m2.
Vistos els antecedents de raó.
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La Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa la liquidació núm. 522401 a nom del senyor FÈLIX ÁVILA
MORATA:

CONTRIBUENT: FÈLIX ÀVILA MORATA
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: PLAÇA D’ANNA FRANK, 3 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: PLAÇA D’ANNA FRANK, 3 – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
CONCEPTE CATEG.

TEMP.
Temporada

Taxa OVP

Tercera
Anual

TIPUS
Taules i
cadires
Taules i
cadires

SUP.

TARIFA REC. (*)

TOTAL

27 m2

20,40 €

5%

578,34 €

03 m2

25,30 €

5%

79,70 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

Taxa recollida
escombraries

Temporada

17,06 €

27 m2

6

102,36 €

Anual

29,24 €

03 m2

1

29,24 €

TOTAL

Segon.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa, a favor de :
CONTRIBUENT: FÈLIX ÀVILA MORATA
DNI/NIF.:
DOMICILI FISCAL: PLAÇA D’ANNA FRANK, 3 – 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: PLAÇA D’ANNA FRANK, 3 – 17200 PALAFRUGELL
TELÈFON:
CORREU ELECTRÒNIC:
Tercer.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE CATEG.

TEMP.
Temporada

Taxa OVP

Tercera
Anual

CONCEPTE
Taxa recollida
escombraries

TIPUS
Taules i
cadires
Taules i
cadires

SUP.

TARIFA REC. (*)

TOTAL

10 m2

20,40 €

5%

214,20 €

03 m2

25,30 €

5%

79,70 €

TEMP.

MÒDUL

SUPERF.

COEF. (5)

Temporada

17,06 €

10 m2

2

34,12 €

Anual

29,24 €

03 m2

1

29,24 €

TOTAL

* 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.
Haurà de fer efectiva la quantitat de 357,26 € a ingressar a la Tresoreria Municipal, en
concepte de taxa per ocupació de la via pública, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15 art.

Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2011

7

Ajuntament de Palafrugell

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.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present liquidació
produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels exercicis 2012, 2013
i 2014.
Quart.- 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. Caldrà tenir cura de l’enjardinament de l’espai ocupat.
12. Queda prohibida la publicitat de marques comercials a qualsevol dels elements que
s’instal·lin a la via pública (ombrel·les, cadires, taules, jardineres, etc.)
13. 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.
14. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
15. 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.
16. Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Serveis Municipals, i a l’Àrea
d’intervenció.
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9.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 2.533 presentada en data 17 de febrer de
2011 pel senyor JOAN VIGAS BONANY en representació de la empresa J. VIGAS, SA,
comunicant el desestiment i sol·licitant la devolució de les taxes per l’Ampliació d’una fàbrica
de taps de suro al carrer Torroella número 212 de Palafrugell construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina de la llicència número 483/08.
Vist l’informe emes pels Serveis Tècnics, que diu textualment: “En data 27 d’octubre de 2009
i amb número de registre d’entrada 16762/09, el senyor Joan Vigas Bonany, en
representació de l’empresa J. Vigas, SA, va sol·licitar la llicència municipal d’obres majors
amb expedient número 507/09, per a l’ampliació d'una fàbrica de taps de suro al carrer
Torroella número 212 de Palafrugell, i va liquidar en concepte de taxes de tramitació per
expedient d’obra major 162,70 €, i en concepte de placa d’obra 15,80 €.
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2010 va ser
concedida la llicència d’obres amb número d’expedient 507/09.
En data 17 de març de 2010 es va liquidar en concepte d’ ICIO la quantitat de 9.567,98 €
aplicant el coeficient de 3,9 % al pressupost de les obres (245.332,76 €).
En data 17 de febrer de 2011 i amb número de registre d’entrada 2533, el senyor Joan Vigas
Bonany, en representació de l’empresa J. Vigas, SA, va presentar instància comunicant el
desestiment de la llicència amb expedient número 507/09, per a l’ampliació d'una fàbrica de
taps de suro al carrer Torroella número 212 de Palafrugell, i sol·licitant devolució de la
quantitat liquidada en concepte d’ ICIO.
Per tot l’exposat anteriorment i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics Municipals es pot
constatar que, en data d’avui, les obres encara no s’han iniciat, pel que es pot donar per
desistida la llicència i es considera que es pot retornar la quantitat de 9.567,98 € liquidada
en concepte d’ ICIO.
Atès que es comprova que la societat J . VIGAS, SA, té un deute pendent de pagament
amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la societat J. VIGAS, SA,
amb NIF A17093816, per import de NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS-----9.567,98 Euros----------, en concepte d’ICIO i prèvia
presentació de l’original de la carta de pagament de data 17/03/10.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut 471.938 en
concepte d’IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica) del vehicle matrícula 6400CJG
per un import de 144,54 €uros, restant un total a retornar de NOU MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-TRES AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS-----------9.423,44 i informar que
caldrà aportar compte bancari per fer l’ingrés.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la tresoreria municipal i al departament
d’intervenció.
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2) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11597 de data 1 d’agost de 2011
presentada pel senyor LLUIS CASANOVAS MARTINEZ, en la que sol·licita la bonificació
per tenir mes de vint-i-cinc anys el vehicle amb matrícula B-6710-EV.
Vist l’article 4t. 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica que diu textualment:
“Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels quals
s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol dels següents
dos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Jefatura Provincial de Trànsit, d’acord
amb el Reial Decret 1247/11995.
b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat mínima
de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol·licitada expressament pels
subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels exercicis
anteriors al de la seva sol·licitud.”
Atès que d’acord amb l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica i amb l’article 93 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, és requisit
indispensable per a la concessió de l’exempció la prèvia petició de l’interessat adjuntant la
documentació que sigui preceptiva.
Atès que es comprova que el vehicle amb matrícula B6710EV, no compleix el requisit
d’antiguitat mínima de 30 anys, en relació a l’exercici 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel senyor LLUIS CASANOVAS MARTÍNEZ.
Segon.- Informar a l’interessat que per tal de gaudir de l’esmentada bonificació amb efectes
des de l’any 2012 en endavant, caldrà que aporti:” Document que acrediti la inscripció del
vehicle matrícula B-6710-EV en una associació de vehicles històrics.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat pel efectes oportuns.

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12795 presentada en data 30 d’agost
de 2011 pel senyor YOUSFI ABDESLAM, 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 3004126EG1430S0013MD, 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.
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- 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 no es reuneixen els requisits necessaris per a
gaudir d’aquesta bonificació, perquè el senyor YOUSFI consta com a deutor amb
l’Ajuntament de Palafrugell, en concepte de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de
l’any 2011, rebut que consta pendent de pagament i que està en fase executiva al Servei de
Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria,
als efectes oportuns.

4) Vista la instància 12664 presentada en data 25 d’agost de 2011 presentada pel senyor
JOAN PONT PONSATÍ per la que sol·licita la devolució del recàrrec de constrenyiment del
rebut 483273 en concepte de taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires
al·legant que en relació a l’esmentada autorització d’ocupació va sol·licitar una modificació
en data 28 de juny que no ha estat contestada fins al 17 d’agost.
Atès que revisat l’expedient es comprova que en el mateix s’han registrat els següents
tràmits:
Data
13/01/2011 Petició ocupació de la via pública
25/03/2011 Acord Junta de Govern autoritzant ocupació de la via pública
Notificació liquidació acord advertint que el termini de pagament finalitzava el
11/04/2011 31/07/11
28/06/2011 Petició per instal·lar tarima i estructura de cobriment a l'ocupació
22/07/2011 Inspecció municipal que verifica que la tarifa i l'estructura ja estan instal·lades
04/08/2011 Acord Junta de Govern autoritzant ocupació de la tarima i estructura
17/08/2011 Notificació liquidació addicional per ocupació tarima i estructura
25/08/2011 Pagament de la liquidació original i de la liquidació addicional

Atès que resulta acreditat que l’Ajuntament va notificar la liquidació de la taxa per ocupació
de la via pública advertint dels terminis de pagament i de l’inici de la fase executiva en cas
que el pagament es realitzés fora d’aquest termini.
Atès que la segons petició presentada per l’interessat no invalidava la primera autorització
d’ocupació realitzada per l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Desestimar la reclamació presentada pel senyor JOAN PONT PONSATÍ.
Segon.- Notificar a l’interessat.

5) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.168 de data 5 de juliol del 2011,
presentada per la senyora MERCÈ RIAZA NAVARRO, per la qual sol.licita la revisió del
rebut pagat número 462224 en concepte de Preu Públic cursos Formatius d’Informàtica 1
Hivern , al.legant que no va poder assistir-hi.
Vist l’informe emès per la cap de l’Àrea d’Educació, el qual diu textualment::
“ Atès que la senyora Riaza es va matricular al mòdul formatiu d’informàtica 1 del trimestre
d’hivern (gener-març) del 2011.
Vist que aleshores ella va signar el corresponent full de liquidació amb l’advertiment del
compromís implícit i l’aclariment que en cas de voler-lo cancel.lar “ cal que, abans de 8 dies
naturals des de l’inici del curs, ho comuniqueu per escrit a l’Àrea d’Educació.
Com que no hi ha constància que la senyora Mercè Riaza comuniqués la seva voluntat de
cancel.lar aquesta inscripció o donar-se de baixa, ni hi va haver per tant la possibilitat
d’ocupar la seva plaça amb una altra persona de la llista d’espera”.
Atès que no és procedent la devolució del rebut pagat número 462224 en concepte de Preu
Públic cursos al centre municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució del rebut pagat número 462224 pagat a nom
de la senyora MERCÈ RIAZA NAVARRO.
Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, tresoreria i educació.

6) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 11608 de data 1 d’agost de 2011,
presentada pel senyor SORIANO MANRUBIA, RICARDO en representació d’HOTEL
HOSTALILLO, SA, en la que sol·licita la revisió de l’import desproporcionat pagat en
concepte de Taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires en el carrer Riera de
Tamariu, corresponent a l’exercici 2011.
Atès l’informe emès per l’Àrea de Serveis de data 1 de setembre de 2011, que diu
textualment: “Que l’HOTEL HOSTALILLO SA va sol·licitar a aquest Ajuntament autorització
per a ocupar la via pública del BAR SALI, situat al carrer de la Riera de Tamariu, des de l’01
d’abril fins al 02 de novembre de 2011(veure còpia de la instància ).
Així doncs, es va procedir a aplicar la taxa corresponent als 15 primers dies d’abril (taxa
4.1.c de 3,80 €/dia ) i la taxa corresponent de Setmana Santa fins al 31 d’octubre ( taxa
4.1.a. ) atès que enguany, la Setmana Santa es celebrava a partir del 18 d’abril.
Que des del meu punt de vista s’ha aplicat la taxa de forma correcta d’acord amb la
sol·licitud de l’interessat.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per l’HOTEL HOSTALILLO, SA.
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Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat pels efectes oportuns.

7) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 12.933 de data 1 de setembre de 2011,
presentada pel senyor PERE PIELLA MASSES, sol·licitant la devolució dels recàrrecs,
interessos i costes dels rebuts d’Impost sobre Béns Immobles, anys 2009 a 2011, del carrer
Riera 35, al·legant haver informat del canvi de compte corrent per a domiciliacions bancàries
l’any 2009.
Vist l’informe emès per l’Àrea de recaptació, de data 25 de març de 2001, que diu
textualment: “Examinats els registres de l’Ajuntament de Palafrugell, no consta registrada
cap sol·licitud del recorrent des de l’any 2005 fins avui, amb l’excepció d’aquesta instància i
una altra demanant el canvi de domiciliació bancària (amb registre del 02/09/2011).
Les provisions de constrenyiment es van notificar mitjançant la publicació d’Edictes als llocs
reglamentaris (Tauler de l’Ajuntament i Butlletins Oficials de la Província de data 05/01/2010
i 21/02/2011). Les notificacions es van intentar en l’adreça coneguda per l’Administració de
Corbera de Llobregat, aleshores domicili de la Sra. Mercè Blanch, cotitular de la finca de
Palafrugell i cònjuge de l’interessat (desconegut segons Correus).
Iniciat l’expedient executiu, l’any 2011 s’ha demanant informació a diferents Ajuntaments,
resultant que el Sr. Piella consta empadronat a Bordès (Vall d’Aran) i la Sra. Blanch consta
empadronada a Sant Andreu de la Barca. Comunicat l’embargament a l’adreça de Sant
Andreu de la Barca, l’import de l’expedient s’ha fet efectiu, mitjançant transferència bancària
(aplicada amb data 02/09/2011).
L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, disposa el
següent: "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.."
L'article núm. 112 punt 1 de la Llei 58/2003, General Tributària, disposa el següent: 1. Quan
no sigui possible efectuar la notificació a l’obligat tributari o al seu representant per causes
no imputables a l’Administració i intentada almenys dues vegades en el domicili fiscal, o en
el designat per l’interessat si es tracta d’un procediment iniciat a sol·licitud d’aquest, s’han de
fer constar en l’expedient les circumstàncies dels intents de notificació. És suficient un sol
intent quan el destinatari consti com a desconegut en el dit domicili o lloc.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la devolució dels recàrrecs, interessos i
costes dels rebuts d’Impost sobre Béns Immobles, anys 2009 a 2011.
Segon.- Informar a l’interessat que l’adreça comunicada al recurs (Sant Andreu de la Barca)
es diferent a la comunicada amb la domiciliació bancària (Bordès), i es considerarà aquesta
última, com a domicili fiscal a efectes de notificacions (per constar empadronat a Bordès),
sempre que no és manifesti altra opinió.

8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12812 presentada en data 30 d’agost
de 2011 pel senyor M’HAMED BACHIRI ARRAMDANI, 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 4009310EG1440N0029AX, 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. 11/498318, d’import 217,31 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
BACHIRI 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.

9) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12865 presentada en data 31 d’agost
de 2011 pel senyor AYAD HAMMOUCHI, 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 3611205EG1431S0003KM, 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.
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- 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. 11/507991, d’import 241,46 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
HAMMOUCHI AYAD 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.

10) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12889 presentada en data 31
d’agost de 2011 pel senyor ABDELLAH BENALI ALLIOUI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2011, en relació a la finca amb
referència cadastral 3903205EG1430S0005JI, al·legant tenir la condició de família
nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Urbana per l’exercici 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
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- 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. 11/498946, d’import 134,68 euros i aprovar una nova liquidació a nom del senyor
BENALI ALLIOUI 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.

11) Vista la Resolució de l’Alcaldia número 1.967/11 de data 18 d’agost de 2011, per la qual
s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ANDREU GRAU HEWITSON
en concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 26 de juliol de 2011 corresponent al
vehicle matrícula B-8632-XC.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ANDREU GRAU
HEWITSON, tal com segueix a continuació:
Núm. Expedient
647/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles

Matrícula
B-8632-XC

Import
98,80€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior amb 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.

12) Vistes les instàncies amb número de registre d’entrada 11523, presentada en data 29 de
juliol de 2011 pel senyor MARTÍN PÉREZ LOMBARTE, en nom i representació de la
societat CONCERT STUDIO SL (B61500211), i núm. de registre d’entrada 12924,
presentada en data 1/9/2011 per FINQUES I ADMINISTRACIONS MIQUEL SL, en nom i
representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS PIREU I DULCE CHACÓN I
GUTIÉRREZ (H17886763), on sol·liciten que s’aturi i se suspengui l’embargament notificat
en relació a l’IBI de l’any 2010 de la finca amb referència cadastral
6385208EG1368N0013SP, i s’anul·li el rebut d’IBI de l’any 2011 en relació a la mateixa
finca, fins que el Centre de Gestió Cadastral de Girona resolgui el seu expedient de divisió
horitzontal d’aquestes places de pàrking.
Vist l’article 73, de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú
Article 73
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Acumulació
L’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, sigui quina sigui la forma de la
iniciació, pot disposar-ne l’acumulació amb altres procediments amb els quals tingui una
identitat substancial o una connexió íntima. Contra l’acord d’acumulació no és procedent cap
recurs.
Atès que es comprova que hi va haver un error en la gravació de les dades d’aquesta finca i
no s’han individualitzat les noves entitats dels aparcaments.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa els rebuts núm.
434110/10, d’import 3.779,49 euros i núm. 502341/11. d’import 3.824,71 euros, a nom de
CONCERT STUDIO SL, en relació a la finca amb referència cadastral
6385208EG1368N0013SP, fins que el Centre de Gestió Cadastral a Girona resolgui
l’expedient de divisió horitzontal.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, a l’Àrea d’Intervenció, Recaptació i
Tresoreria, als efectes oportuns.

13) Vista la Resolució de l’Alcaldia número 1.973/11 de data 29 d’agost de 2011, per la qual
s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MARTÍ SEGURA BALSEBRE
en concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 8 d’abril 2011 corresponent al
vehicle matrícula -1088-GTX.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MARTÍ SEGURA
BALSEBRE, prèvia presentació de la carta de pagament original relacionada a
continuació:
Núm. Expedient
275/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles

Matrícula
-1088-GTX

Import
98,80€

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

14) Vista la Resolució de l’Alcaldia número 1.972/11 de data 29 d’agost de 2011, per la qual
s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JUAN DANIEL HOYOS ALLEN
en concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 8 de juny 2011 corresponent al
vehicle matrícula -8006-FTV.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JUAN DANIEL
HOYOS ALLEN, prèvia presentació de la carta de pagament original relacionada a
continuació:
Núm. Expedient
427/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles
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Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de
Tresoreria i la Policia Local.

15) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.630 de data 25 d’agost del 2011,
presentada pel senyor JOAN ENRIC PASTOR MINGALLON en la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 7 d’agost 2011
corresponent al vehicle matrícula -2621-CVF, 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 JOAN ENRIC
PASTOR MINGALLON, tal com segueix a continuació:
Núm. Expedient
750/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles

Matrícula
-2621-CVF

Import
98,80€

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.

16) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.811 de data 30 d’agost del 2011,
presentada per la senyora Aurora Martí Martínez com a representant de la societat
QUERCUS JARDINERIA VIVERS S.L. (B17380155), en la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
corresponents al quart trimestre del rebut pagat número 476907 de l’any 2011 del vehicle
matrícula GI-0541-BF, al·legant que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2011.
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:
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Quercus Jardineria
Vivers S.L., tal com seguiex a continuació:
Any

Rebut

2011 476907

Matrícula
GI-0541-BF

NIF

Titular

B17380155

QUERCUS
JARDINERIA VIVERS
S.L.

Principal Recàrrec Total a
retornar
34,42€
1,71€
36,13€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte corrent de la
persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a les persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

17) Vist el rebut pagat número 494350 a nom del senyor JOSEP COSTA BOFILL,
corresponent a l’exercici 2011 en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials de l’activitat de “ Rostisseria “situada al carrer Mestre Sagrera, número 13.
Vist l’informe emès per l’inspector de la via pública de data 25 d’agost de 2011, el qual diu
textualment:
“ Realitzada comprovació in situ s’acredita que s’ha pogut observar que no hi activitat
comercial referent a una rostisseria a la finca situada al carrer Mestre Sagrera números 1113, ja que s’hi pot observar uns aparcaments coberts.”
Atès que és procedent la devolució del rebut pagat número 494350 en concepte de Taxes
Industrials per l’activitat de rostisseria.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Josep Costa Bofill,
prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici
2011

Import
Núm. Rebut
Objecte Tributari
Concepte
494350
C. Mestre Sagera, 13 Taxa recollida Escombraries 350,88€
Industrials

Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, tresoreria i activitats.

18) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.844 de data 30 d’agost del 2011,
presentada pel senyor JOAN M. MASCORT COROMINAS, en la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts corresponents al rebut pagat número 494814 en concepte de la Taxa
per Recollida Escombraries Industrials de l’exercici 2011, al.legant que han pagat de forma
duplicada.
Atès que es comprova que en data 1 d’agost de 2011 van pagar mitjançant tríptic a les
oficines bancàries col.laboradores i al mateix dia a l’oficina de recaptació.

Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2011

19

Ajuntament de Palafrugell

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor del senyor JOAN M. MASCORT
COROMINAS, tal com segueix a continuació:
NÚM. REBUT
494814

EXERCICI
2011

CONCEPTE
Taxa Escombraries Industrials

IMPORT
79,52€

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
persona interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada, a la tresoreria municipal i al
departament d’intervenció.

19) Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis, el qual diu textualment: “Us informem de que
l’establiment “TIPS MASIA URBANA” situat a l’avinguda d’Espanya número 2 de Palafrugell,
ha realitzat recentment obres de reforma, les quals han suposat una reducció d’ocupació de
la via pública que fins ara tenia aquest establiment.
Que desprès de realitzar una inspecció el dia 21 de juliol de 2011, els amidaments resultants
de l’ocupació final de la via pública són els següents:
M2 d’estructura fixa de cobriment:
M2 d’estructura fixa de cobriment i tancament:
M2 de volada de 2 tendals:
Ml de taulell a la via pública:
Ml d’expositor a la via pública:

19,83 m2

35,53 m2
16,34 m2
3,60 ml
3,60 ml

Atès que es comprova que en data 01 de juliol de 2011 es va pagar el rebut 493971 a nom
del senyor STOP SELF SA, en concepte de Taxa per ocupació de la via pública 2011 a
l’avinguda Corts Catalanes, 1 6, per un import de 8.657,60 Euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de la societat STOP SELF SA,
amb NIF A17053539, per un import de QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS
AMB VUITANTA CÈNTIMS-----------4.328,80 €, en concepte de Taxa per ocupació de la via
pública del 2n semestre de 2001 i previ retorn de l’original del rebut 493.971.
Segon.- Aprovar una nova liquidació corresponent a l’exercici 2011 tal com segueix a
continuació:
TRIBUTS: TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 2011
CONTRIBUENT: STOP SELF , SA
NIF:
A17053539
AV.CORTS CATALANES, 1-( AVINGUDA D'ESPANYA, NÚM 2 )
ADREÇA:
M2

PALAFRUGELL
CONCEPTE
PREU/UNIT 2º SEMESTRE 2011
19,83 Estructura fixa cobriment
60,40
598,87
35,53 Estructura fixa cobriment i tancament
60,40
1.073,01
16,34 2 Tendalls
18,00
147,06
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3,6 Taulell
3,6 Expositor

25,30
25,30

TOTAL LIQUIDACIÓ………………:

45,54
45,54
1.910,02

Tercer.- Compensar la liquidació aprovada en el punt segon, amb la devolució aprovada en
el punt primer, quedant un total a retornar de DOS MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS
AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS---------.2.418,78 Euros, segons el detall següent i el qual
s’ingressarà en el compte bancari de la interessada vista la disposició de l’original del rebut en
aquest Ajuntament:
TOTAL A PAGAR 2011
TOTAL A RETORNAR
ANY 2011
DIFERÈNCIA PER RETORNAR

1.910,02 €
-4.328,60 €
-------------------- 2.418,78 €

Quart.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, al departament de tresoreria i al
departament de recaptació.

20) Vist que s’ha produït un ingrés indegut, perquè el deute ja era cancel·lat i s’ha fet
paral·lelament l’embargament de la devolució tributària de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que la titular no té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la següent titular:
NIF

NOM
VERGE PÉREZ CAROLINA

IMPORT A RETORNAR
100,00 euros

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari de la persona interessada.
Tercer.- Notificar l’ esmentat acord a la persona interessada per als efectes que
corresponguin.

21) Vist que en data 4 d’agost de 2011 s’ha produït un ingrés indegut, per haver-se duplicat
l’ ingrés corresponent als embargament del mes de juliol per part de l’entitat BBVA.
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que la societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. manté un deute
pendent amb la recaptació municipal.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A. ( NIF A48265169) tal com segueix a continuació:
NIF
A48265169

NOM
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

IMPORT A RETORNAR
5.738,70 euros

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté la
societat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. amb la recaptació municipal, tal com es
detalla seguidament:
REBUT
COMPENSAT
430429

IMPORT
RETORNAT
5.738,70€

IMPORT A
COMPENSAR
207,76€

TOTAL A
RETORNAR

5.530,94€

Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari de la persona interessada.
Quart.Notificar l’ esmentat acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i recaptació.

10.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/68:
Aplicació
2011 33 321 48901
2011 33 321 48902
2011 33 321 48904
TOTAL RELACIÓ

Import

Text lliure

ESCOLA VEDRUNA. SEGONA APORTACIO CENTRES ESCOLARS
3.710,80 INTEGRACIO EDUCATIVA CURS 2010/2011
ESCOLA PRATS DE LA CARRERA. SEGONA APORTACIO CENTRES
10.000,00 ESCOLARS INTEGRACIO EDUCATIVA CURS 2010/2011
ESCOLA SANT JORDI. SEGONA APORTACIO CENTRES ESCOLARS
4.071,50 INTEGRACIO EDUCATIVA CURS 2010/2011
17.782,30

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:
Aplicació
2011 11 920 21600
2011 61 337 22611
TOTAL

Import Text lliure
BETA SYSTEM INFORMATICA SL. 15 LLICENCIES DEL PROGRAMA
991,20 LIGHTROOM 3.0 I DOS ANYS DE MANTENIMENT (JO)
BETA SYSTEM INFORMATICA SL. 15 LLICENCIES DEL PROGRAMA
991,20 LIGHTROOM 3.0 I DOS ANYS DE MANTENIMENT (JO)
1.982,40

Segon.- Aprovar les següents baixes de propostes de despesa:
Aplicació

Import Text lliure
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2011 21 151 64000
TOTAL

ATRACTOR CONSULTOR. PROCES PARTICIPATIU DE MILLORA DEL
-1.080,00 C/CHOPITEA DE CALELLA
-1.080,00

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

B) ASSUMPTES URGENTS
Prèviament la Junta de Govern Local ratifica, per unanimitat, la seva inclusió en l’ordre del
dia:

B.1) NOMENAMENT REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ PER LA COMISSIÓ DE
GARANTIES DEL CURS 2011 – 2012.- Aprovació.Atès que el Sr.Albert Bayot i Fuertes, director dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament a Girona, va sol·licitar en escrit amb registre d’entrada 2022 i amb data 8 de
febrer de 2011, com en els darrers cursos escolars, que es comuniqués la persona de la
Corporació que en serà representant en la Comissió de Garanties d’Admissió de Primària i
de Secundària, per al curs 2011-2012.
Atès que les eleccions locals han comportat un canvi de representants de la Corporació i
que en la Resolució d’Alcaldia número 1480/2011, de 17 de juny de 2011 es va conferir al
regidor, senyor Xavier Rocas Gutiérrez, la delegació d’Educació.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Designar el Sr. Xavier Rocas Gutiérrez com a representant d’aquesta Corporació per a la
Comissió de Garanties d’Admissió de Primària i de Secundària, per al curs 2011-2012 i com
a suplent la cap d’Àrea d’Educació, senyora Núria Aupí i Gifre.

B.2) CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
DEL SERVEI EXTERN D’EDUCADORA PEL PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT).Adjudicació.Atès que els Plans de Transició al Treball són programes de garantia social que es
proposen oferir orientació i formació al col.lectiu de joves que no han obtingut la titulació de
l’ensenyament obligatori per tal d’afavorir la incorporació al món del treball d’aquests joves o
bé, si s’escau, la seva continuïtat formativa.
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb conveni amb
els ajuntaments de Palamós i Palafrugell duen a terme un Pla de Transició al Treball (PTT) a
Palafrugell i a Palamós un altre.
Atès que donada la proximitat dels municipis i l’experiència prèvia es considera adequat de
compartir professorat i despeses de funcionament.
Donat que aquest curs 2011-2012, la contractació del professorat la gestionarà l’ajuntament
de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Contractar amb l’empresa DINAMITZACIÓ I SERVEIS IL.LUSIONS SL. amb domicili al
carrer Joan Fuster,40, 4t 1a (17200) de Palafrugell, el servei extern del professorat per a la
realització de dos programes de Garantia Social, modalitat “Pla de Transició al Treball”, a
Palamós el programa d’Auxiliar d’Oficina, comerç i atenció al públic i a Palafrugell, el
programa d’Auxiliar de cuina i serveis de restauració, per al curs 2011-2012, per un import
total de 30.430 euros. La durada d’aquesta contractació és del 8 de setembre de 2011 i fins
el 30 de juny de 2012. La despesa anirà a càrrec de la partida 33.321.22605 de Despeses
Pla de Transició al Treball.

B.3) GRUPS DE MÚSICA I INFRAESTRUCTURES PEL CONCERT DIADA JOVE DEL DIA
10 DE SETEMBRE DE 2011.- Rectificació d’errors.Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 1 de setembre de 2011, referente a
la contractació de grups de música i infraestructures pel concert Diada Jove, del dia 10 de
setembre de 2011 en què s’han detectat errors aritmètics i de denominació dels grups.
Atès el que estableix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, que
permet rectificar, per l’òrgan competent, els errors atirmètics, materials o de fet.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Modificar l’acord adoptat per Junta de Govern Local del dia 1 de setembre de 2011,
que quedarà recatat com segueix:
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 €)
Administració i Gestió de Músics i Artistes SL
CIF B-43522192
per a l’actuació musical del grup PLAN B
per un import de 400,00 €, IVA inclòs
Administració i Gestió de Músics i Artistes SL
CIF B-43522192
per a l’actuació musical del grup ALLS NOUS PIQUEN
per un import de 460,00 €, IVA inclòs
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
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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.

B.4) SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES
PÚBLIQUES, SERVEI DE PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER
ANUL.LAR I RESCATAR LA CONCESSIÓ OBJECTE DE LA SENTÈNCIA
RELACIONADA AMB LA CASA ROSA DE CALELLA DE PALAFRUGELL, I UN COP
RESOLTA, SE CEDEIXI A L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Aprovació.1. Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Palafrugell el dia 27 de gener de 2011,
que literalment diu:
Atesa la sentència dictada per l’Audiència nacional en el recurs 35/2007, interposat per
l’Ajuntament de Palafrugell contra la Resolució del Director General de Costes, de data 14
de setembre de 2006, dictada per la Delegació del Ministeri de Medi Ambient, respecte la
concessió atorgada al senyor Enrique Genís Dausà, de legalització d’ocupació d’una
parcel.la de 73,91 m2, i la construcció d’una terrassa a la platja del Canadell “Casa Rosa”, a
Calella de Palafrugell.
Atesos els informes emesos per l’Assessor Jurídic d’aquest Ajuntament, en dates 4 de febrer
de 2009 i 1 de març de 2010, respectivament.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Sol.licitar a l’Administració de l’Estat – Ministeri de Medi Ambient, l’anul.lació i la
resolució de la concessió demanial descrita a l’exposició de motius, a favor d’una entitat
privada (Nous Espais Cerdanya SL).
Segon.- Sol.licitar que un cop resolta i anul.lada aquesta transmissió privada inter-vivos, es
realitzi una transmissió o cessió interadministrativa per raons d’interès públic local, a
l’Ajuntament de Palafrugell, per destinar-la a l’exercici de competències pròpies municipals.
2. Atès que el dia 8 d’abril de 2011, registre d’entrada 5766, el Ministeri de Medi Ambient,
Rural i Marí, ha comunicat a l’Ajuntament que la Generalitat de Catalunya, Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, Servei de Ports, és l’Administració a qui li correspon
donar compliment i executar la sentència, d’acord amb el traspàs de funcions realitzats pel
Reial decret 1404/2007, i el Reial Decret 1387/2008 (s’adjunta copia del document).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Sol.licitar a Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, Servei de Ports (carrer del Dr. Roux, 59-61, entresòl – 08017 Barcelona),
l’anul.lació i la resolució de la concessió demanial descrita a l’exposició de motius, a favor
d’una entitat privada (Nous Espais Cerdanya SL).
Segon.- Sol.licitar que un cop resolta i anul.lada aquesta transmissió privada inter-vivos, es
realitzi una transmissió o cessió interadministrativa per raons d’interès públic local, a
l’Ajuntament de Palafrugell, per destinar-la a l’exercici de competències pròpies municipals.

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