Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 D’OCTUBRE 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
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari acctal.:
Sr. PERE SALA i CORNELL
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 del matí del dia 13 d’octubre
de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
La 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 6 d’octubre 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.- a) Llicències.Atès: Que el regidor delegat Delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de llicències per a les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenten i a favor de les
persones que igualment s’assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de
les mateixes i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’atorgament de les llicències referides a OBRES
MAJORS.
Vistos: Els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei d'Urbanisme i l'article 234 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme i
d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
CONCEDIR les següents llicències d’obres amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Guillermo Baygual Ferrater
Representat per :Jordi Vidal Mir
Obra reforma de la masia de Can Trill i piscina (Poligon 1 parcel·la 140)
Carrer Sobirà, 0
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 476/11
Condicions - Dipositar la quantitat de 10.000 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 476/11)
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals d'aquest
Ajuntament abans de l’inici de les obres.
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª Ocupació de l'habitatge una
vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 90 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre residus, el certificat
final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una planta de tractament
degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- En referència a les tanques de la finca, caldrà donar compliment al projecte
presentat pel que no es podran refer les tanques existents, ni realitzar-ne de noves,
atès que d'acord amb l'article 285 del POUM es prohibeixen els tancats en sòl no
urbanitzable.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

b) Pròrrogues.b.1) Vist: que el regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de les següents pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més
avall s’esmenten i a favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès: que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de les
mateixes i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern
Local la competència per a l’atorgament de pròrrogues de llicències d’obres majors.
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Atès: el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
CONCEDIR les següents pròrrogues de llicències d’obres majors, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen.
A:
Ramon Dalmau Maria
Representat per :Ramon Dalmau Maria
Obra construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres + bar restaurant en planta
baixa
Carrer Riera, 7
Població:
TAMARIU
Expedient nº 537/05 Pròrroga
Condicions - Aquesta pròrroga s'atorga a efectes de la tramitació de la llicència de
1ª Ocupació.
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €
A:
Rentalia Inmobiliaria 2000, SL
DNI: B-62.227.848
Representat per : Josep Belles Navarro
Obra construcció d'un edifici plurifamiliar de 4 habitatges 1 local comercial i 5
places d'aparcament
Carrer Santa Rosa, 3
Població:
LLAFRANC
Expedient nº 482/09 Pròrroga
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

b.2) Vist: que el regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de les següents pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més
avall s’esmenten i a favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès: que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió de les
mateixes i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de Govern
Local la competència per a l’atorgament de pròrrogues de llicències d’obres majors.
Atès: el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció de la regidora senyora
Zaragoza, d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
CONCEDIR la següent pròrrogua de llicències d’obres majors, amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Josep Fiego Teixidor
Obra Construcció habitatge unifamiliar aïllat
Carrer Flaçà, 24
Expedient nº 365/09 Pròrroga
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €
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3.- AVALS.- Devolució.1) VIST que per Resolució de l’Alcaldia número 2353/11, de data 6 d’octubre de 2011, es va
concedir la llicència de 1ª Ocupació al senyor Ramon Agustí Ungé, en relació a la llicència
d’obres amb número d’expedient 528/09, concedida per acord de Junta de Govern Local de
data 18 de desembre de 2009 per a la construcció d’habitatge unifamiliar i aparcament en
planta baixa, situat al carrer Lladó número 4-B, de Calella de Palafrugell.
ATÈS l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 5 d’octubre 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 19 de gener de 2010 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000 € dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 528/09,
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 Ramon Agustí Ungé i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

2) VISTA la instància presentada en data 15 de juliol de 2011, amb registre d’entrada
número 10857/11, pel senyor Joan Tané Casadevall, en representació de la senyora Lluïsa
Giner Coll, sol·licitant la devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament
donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient número 532/10,
concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada en data 18 de març de 2011.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 10 d’octubre de
2011.
ATÈS que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 3.000€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 19 d’abril de 2011 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 15 de juliol de 2011, amb registre
d’entrada número 10857/11, pel senyor Joan Tané Casadevall, en representació de la
senyora Lluïsa Giner Coll, sol·licitant la devolució de la garantia de 3.000€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb expedient
número 532/10, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament. En el supòsit de
garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord al senyor Joan Tané Casadevall, en representació de la
senyora Lluïsa Giner Coll, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
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4.- CONTRACTE MENOR PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA FIXACIÓ
D’UN REG INNOMINAT, AL NUCLI D’ERMEDÀS.- Adjudicació.Es dóna compte de l'expedient tramitat per a la contractació menor d’obres per la fixació
d’un reg innominat, al nucli d’Ermedàs, incloses a la memòria valorada (Ref. 35/10,
setembre 2010), redactada per l’Àrea d’Urbanisme de Serveis Municipals, amb un
pressupost base de licitació de 6.321,53 €, IVA inclòs, a la baixa, i amb un termini previst de
dues setmanes per a l’execució de les obres objecte del contracte.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:




PERE GIRALT SAGRERA SA ..................................... 5.879,02 € IVA inclòs
OBRES I REFORMES GERMANS FERRER SL........... 5.973,28
“
SANTI AVELLI SL = EXCAVACIONS TODI 3000 SL .. 5.689,38
“

Atès el que disposa la Llei 30/07, de 31 d’octubre, dels contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar aquestes obres, a l’empresa EXCAVACONS TODI 3000 SL, amb CIF B17.860313, domiciliada al carrer Pals, 63-65 de Palafrugell (17200), per la quantitat total de
cinc mil sis-cents vuitanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (5.689,38 €), IVA inclòs, amb
càrrec amb càrrec a la Partida 21.150.61905, del Pressupost de despeses Municipal per a
l’exercici 2011.
Segon.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Tercer.- 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.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER PIREU, 5-11 DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 4 d’octubre 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 Pireu, 5-11 de
Llafranc, 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al senyor JAUME MASCARELL SARAROLS, amb domicili a l’Avinguda
Sant Narcís, 16 Ent.2 (17005) de Girona, 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 Pireu, 5-11, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
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Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

6.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER CUL DE SAC, 8 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.1. Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local els dies 29 de maig de 2009, que
literalment diu:
Primer.- Requerir a FINQUES FONTAJAU S.L., amb NIF número B-17.424.011, amb
domicili al carrer Prudenci Bertrana número 8 (17001) de Girona, perquè en el termini de 15
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a la neteja i tancament de la
parcel·la situada al carrer del Cul de Sac número 8 (17200) del nucli Palafrugell, deixant-lo
en condicions de seguretat, salubritat i ornat, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
2. Atès l’acord de Junta de Govern Local del dia 17 de juliol de 2009, que literalment diu:
Primer.- Requerir novament a FINQUES FONTAJAU S.L., amb NIF número B-17.424.011,
amb domicili al carrer Prudenci Bertrana número 8 (17001) de Girona, perquè en el termini
de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a la neteja i tancament
de la parcel·la situada al carrer del Cul de Sac número 8 (17200) del nucli Palafrugell,
deixant-lo en condicions de seguretat, salubritat i ornat, 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 217 del
Decret legislatiu 1/2005, podrà imposar noves multes coercitives fins que s’executi la
mesura.
Tercer.- Imposar la multa coercitiva de 300 euros a l’esmentada entitat mercantil, per haver
incomplert el primer termini que se li va atorgar per netejar i retirar els arbres de la finca de
la seva propietat.
2. Atès que les esmentades resolucions li han estat notificades formalment, i enfront
aquestes no ha realitzat cap tipus d’al.legació ni ha procedit a retirar l’acumulació de restes
vegetals d’arbrat, en la finca de la seva propietat.
3. Atès que en les esmentades resolucions se l’advertia que si no executava aquesta
actuació la realitzaria l’Ajuntament subsidiàriament.
4. Atès que els esmentats treballs han estat realitzats per la brigada municipal, amb un cost
total de 495,95 euros IVA inclòs.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Notificar aquest acord a l’Àrea d’Intervenció perquè procedeixi a liquidar els costos d’aquests
treballs, d’acord amb el que estableix la Llei general Tributària i el Reglament General de
Recaptació, i a FINQUES FONTAJAU SL, amb domicili al carrer Prudenci Bertrana, 8
(17001) de Girona.

7.- REQUERIMENT COMPLIMENT CONDICIONANTS LLICÈNCIA
SOROLLS.- Establiment La Taberna del Buda.- Aprovació.-
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ATÈS que en data 06 d’abril de 2011, amb registre de sortida 4405 es requereix a la
Senyora Manuela Pérez Coca, representant de l’empresa LA TABERNA DEL BUDA, amb
CIF B55089999, la documentació necessària per la tramitació del canvi de titular de la
comunicació d’obertura d’activitats amb projecte, per l’ activitat de Bar i venda al detall de
licors i productes d’alimentació, a l’establiment denominat La Taverna del Buda, titularitat
fins aleshores de la senyora Manuela Fernández Iruela, ubicat al carrer Mestre Josep Bonay
i Vidal, número 17 de Palafrugell, cantonada Av Pompeu Fabra de Palafrugell.
ATÈS que transcorregut el termini sense que s’hagi presentat dita documentació, mitjançant
escrit de 29 d’agost de 2011 amb número de registre de sortida 10770, es tramet Resolució
d’Alcaldia 2025/11 de 29 d’agost de 2011, on en el punt primer es deixa sense efecte la
comunicació de canvi de titular de l’activitat de referència, i en el punt segon i es requereix la
presentació del control periòdic per part d’una Entitat Col.laboradora de l’Administració
(ECA), recordant els condicionants de la llicència d’activitat concedida en el seu dia a la
titular de l’establiment:
“Atès el que s’estableix en el punt 2on de la resolució d’Alcaldia 142/09 de 21 de gener de
2009, de canvi de titular de l’activitat, on resta sotmesa a una revisió periòdica cada 5 anys
per part d’una Entitat Col.laboradora de l’Administració (ECA) degudament acreditada,
essent la data límit de presentació el 10 de maig de 2011, a part de la modificació de 5 a 4
anys del termini de controls periòdics tal com estableix l’article 132 del Decret 112/2010, de
31 d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives, sobre Sistema de controls.
Atès el que estableixen els condicionants de l’acord de Junta de Govern Local de 30 de juny
de 2005 sobre la concessió de llicència condicionada de l’activitat de referència:
- Prohibició de cuinar al local, entenent que resta prohibida la cocció d’aliments.
-Disposar d’un magatzem a l’interior del local, i així eliminar els usos no permesos a la
terrassa posterior.
- Prendre totes les mesures adients per tal d’evitar qualsevol tipus de molésties als veïns.
- Horari de tancament del local:
Juliol i agost,
de dilluns a dijous, 23,00 hores.
divendres, dissabtes i diumenges, 1,00 hores.
Resta de mesos
de dilluns a dijous, 22,00 hores.
divendres, dissabtes i diumenges, 24,00 hores.
- Complir les condicions sobre recollida de residus.”
ATÈS que s’han presentat en aquest Ajuntament diverses queixes de veïns per molèsties i
sorolls de l’activitat i vulneració dels condicionants de la llicència que té concedida,
demanant que l’activitat s’ajusti a la llicència o que es clausuri fins que no sigui així.
ATÈS al que disposa l’escrit de 23 de maig de 2011 del SÍNDIC DE GREUGES DE
CATALUNYA, en referència a la manca de resposta sobre diverses consideracions
comunicades en l’escrit de 18 de setembre de 2008 del mateix ens:
- Escassa eficàcia del suport de goma en taules i cadires per evitar sorolls.
- Demanar al titular de l’establiment que acrediti que el forat de l’obertura a la façana interior
per a la sortida de fums, s’hagi tapat amb guix i que sota la reixa no hi ha cap obertura per al
filtre de fums. Conseqüentment, també caldrà acreditar la instal.lació d’algun mecanisme que
impedeixi que la campana extractora pugui ser manipulada sota cap concepte, si és que
s’opta per no retirar-la.
- Requerir al titular de l’establiment que certifiqui a través d’una empresa acústica
acreditada, que l’activitat no genera nivells sonors superiors fixats a la normativa vigent.
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ATÈS a l’informe de l’enginyer Tècnic Municipal, arrel de la visita a l’establiment el dia 22 de
setembre de 2011 a les 12.45h, amb l’objectiu de verificar el compliment de les condicions
de la llicència d’activitat, constatant que:
“...-No hi havia cap cuina o similar, ni rastre de menjar cuinat.
-A part d’un frigorífic, un petit microones i un congelador, els aparells de cuina que hi havia
eren: -Un forn elèctric per coure el pa que reben semielaborat.
-Una fregidora que no estava connectada.
- Els únics plats de menjar que hi havia en el moment de la visita eren uns plats d’amanides i
alguns entrepans.
- No hi havia cap client menjant.
- S’ha comprovat que no hi ha cap magatzem a l’establiment.
- Pel que fa a les instal.lacions en general, s’ha comprovat que es mantenen igual que en les
anteriors visites, excepte que s’ha instal.lat una nova màquina d’aire condicionat al pati.
- En la inspecció visual de l’establiment, no s’han apreciat elements susceptibles de generar
molèsties als veïns.
CONCLUSIONS: Es pot concloure que en el moment de la visita es complien les condicions
de la llicència, excepte pel que fa a l’existència del magatzem.”
ATÈS que segons informe Reg. 879/2011 d’inspecció activitat TABERNA DEL BUDA,
respecte les intervencions dels agents 1166, 1175 i 1140 on a petició de part informen:
Núm.Exp.5445/2011 08/06/2011, agent 1140.
Els agents comproven que l’aparell d’aire condicionat de l’establiment es troba molt junt a la
façana de la vivenda afectada, en una petita terrassa, però encara sense instal.lar.
- Que es fa constar que existeix una Resolució d’Alcaldia de 30 de juny de 2005, on consta
que l’establiment no pot realitzar cap obra ni activitat que pugui causar molèsties als veïns.
- S’observa que pràcticament tots els baixos tenen aparell d’aire condicionat instal.lats.
- Es comprova que l’aparell no està totalment instal.lat ( li manca el compressor), i els
responsables de l’establiment comuniquen que poden canviar la ubicació però sempre dins
la terrassa interior, com la resta de locals comercials de la zona.
Núm.Exp. 5528/2011 10/06/11, agent 1140
- Els agents comproven que l’aparell d’aire condicionat estava sense instal.lar.
Intervenció del 12/06/2011, agents 1166 i 1175
- Els agents s’adrecen a l’establiment, s’entrevisten amb la persona responsable, la Senyora
Manuela Pérez Coca, que comunica que tenen permís per cuinar. Es contrasta aquesta
informació amb l’Ajuntament, i es constata que no és certa aquesta informació i no tenen
permís per cuinar.
Acta 119/2011 de 13/06/11, agents 1166 i 1175
- Els agents comproven que no s’està cuinant a l’establiment.
ATÈS el que disposa l’escrit de 12 de setembre de 2011 del SÍNDIC DE GREUGES DE
CATALUNYA, en referència a la queixa d’un veí per molèsties per sorolls que ocasiona
l’establiment La Taberna del Buda, conforme no s’han tapat dos forats rectangulars oberts a
la façana interior de l’immoble, i petició de d’informe de les actuacions realitzades i
documentació obrant en l’expedient.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del senyor Juli Fernandez,
d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:

Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2011

8

Ajuntament de Palafrugell

Primer.- Requerir a la Senyora MANUELA FERNÁNDEZ IRUELA, titular de l’establiment LA
TABERNA DEL BUDA, de Bar i venda al detall de licors i productes d’alimentació del carrer
Mestre Josep Bonay i Vidal, número 17, cantonada Av Pompeu Fabra, la justificació de les
esmenes i documentació que es detalla, en el termini màxim d’un mes:
- La presentació del control periòdic a que està sotmesa l’activitat, realitzat per una Entitat
Col.laboradora de l’Administració (ECA) degudament acreditada (article 89 Decret 136/99,
de 18 de maig).
- Evitar els usos no permesos a la terrassa posterior, i no utilitzar-la com a magatzem de
l’activitat, habilitant un magatzem a l’interior del local, sense perjudici de la llicència d’obres o
comunicació necessària per a la seva realització.
- Treure la fregidora o qualsevol altre electrodomèstic o maquinària, que permeti la cocció
d’aliments elaborats, exceptuant torradores o microones per a entrepans o similars.
- Tapar amb guix o similar els forats de sota la reixa de la façana interior de l’immoble,
comunicant la data de realització d’aquests treballs per realitzar-ne la comprovació per part
de l’Inspector de la via pública i activitats, o justificar que ja s’han tapat mitjançant
comprovació del mateix Inspector.
Segon.- Demanar als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Palafrugell que emetin informe de
la competència municipal sobre els aparells d’aire condicionat de la terrassa interior dels
locals comercials i habitatges de l’immoble en qüestió.
Tercer.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord
perquè el representant legal de l’esmentat establiment realitzi al.legacions i observacions
que estimi convenients.

8.- REQUERIMENT COMPLIMENT NORMATIVA LUDOTEQUES DECRET 94/2009,
ART.5, PERSONES USUÀRIES. Ludoteca del Pi Verd SL.- Aprovació.
ATÈS que el vostre establiment denominat LA LUDOTECA DEL PI VERD, de l’avinguda
Pompeu Fabra, número 122 de Palafrugell, té Llicència Municipal d’obertura concedida el 12
de maig de 2011 per Resolució d’Alcaldia 1161/11, per exercir l’activitat de LUDOTECA,
entenent com a tal la denominació de la l’article 3 del decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual
es regulen les ludoteques: “...Són ludoteques els centres, equipaments o espais delimitats
que tenen una finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva que elaboren i porten
a terme un projecte socioeducatiu, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret de
l’infant i del jove menor d’edat al joc, col.laborant així en el desenvolupament integral de la
persona, per la qual cosa estan dotats d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres
elements lúdics.”
ATÈS a l’informe 026-11 de l’enginyer tècnic municipal, on informa favorablement el projecte
de l’activitat, en base a l’informe favorable de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària del Departament de Benestar i Família, de data 15 d’abril de 2001, en el qual la
vostra activitat ha justificat el compliment del decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es
regulen les ludoteques, i ha obtingut l’acreditació de l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya.
ATÈS que aquest Ajuntament se li ha comunicat (instància número d’entrada 14125, de 20
de setembre de 2011) que el vostre establiment acull nens i nenes de 0-3 anys, sense la
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presència d’acompanyants, pares, tutors o persona adulta autoritzada, fet que incompliria
l’article 5.2 Persones usuàries, del decret 94/2009, pel qual es regulen les ludoteques:
“...Els usuaris i les usuàries menors de 4 anys han d’estar acompanyats de la persona
legalment responsable del menor o de qualsevol altra persona adulta autoritzada per
aquella, durant tota l’estada a la ludoteca. En cap cas, els i les professionals del centre
poden ser autoritzats com a acompanyants del menor.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir als representants de l’empresa LA LUDOTECA DEL PI VERD SL, amb
CIF J-55084537, ubicada a l’avinguda Pompeu Fabra, número 122 de Palafrugell, perquè es
manifestin, d’acord a la queixa abans esmentada.
Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord,
al responsable de l’establiment, per tal que realitzi les al.legacions que estimi convenients.

9.- MERCATS MUNICIPALS.- Resolucions.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14.495 de data 28 de setembre de 2011
presentada pel senyor LLUÍS FRIGOLA MINOBAS, actuant en representació de l’empresa
AGROFRUITES JILAX SL, amb NIF: B17808346, per la qual manifesta que li han estat
carregats al seu núm. de compte corrent els rebuts del mercat diari corresponents a les
mensualitats d’abril, maig, juny, juliol i agost del senyor JOSÉ RUIZ BACH ESTEVE, per la
qual cosa, sol·licita la rectificació i devolució.
Comprovats que els ingressos efectuats al núm. de compte de l’empresa AGROFRUITES
JILAX SL, es confirma que des de el mes d’abril fins el mes d’agost de 2011 li han estat
carregats per error en la domiciliació rebuts d’import 67,60,-€ mensuals que haurien d’haver
estat carregats al compte del senyor JOSÉ RUIZ BACH ESTEVE; els quals importen la
quantitat total de 338,-€.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada pel senyor LLUÍS FRIGOLA MINOBAS.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts dels rebuts del mercat diari
corresponents a les mensualitats d’abril, maig, juny juliol i agost d’import total 338,-€ a nom
del senyor JOSÉ RUIZ BACH ESTEVE i que han estat carregats per error al compte corrent
de l’empresa AGROFRUITES JILAX SL.
Tercer.- Ingressar la devolució aprovada en el punt segon d’import 338,-€ al compte corrent
de l’empresa AGROFRUITE JILAX SL.
Quart.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor JOSÉ RUIZ BACH ESTEVE, tal i com
es detalla seguidament:
CONCEPTE : REBUTS M. DIARI.
CONTRIBUENT: BACH ESTEVE RUIZ, JOSÉ
c/ Pere Torroella, 16
ADREÇA :
LA BISBAL- 17100
MUNICIPI:
GIRONA
PROVÍNCIA:
OBJECTE TRIBUTARI: parada 16 DFVAP (MESOS ABRIL- A AGOST 2011)
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MES D’ABRIL..................................................................................................................................67,60,-€
MES DE MAIG.................................................................................................................................67,60,-€
MES DE JUNY.................................................................................................................................67,60,-€
MES DE JULIOL..............................................................................................................................67,60,-€
MES D’AGOST................................................................................................................................67,60,-€

TOTAL A INGRESSAR...............................

QUOTA
338-€

Cinquè.- Modificar els padrons corresponents.
Sisè.- Notificar el següent acord a la Tresoreria Municipal, a l’Àrea d’Intervenció i als
interessats per als efectes que corresponguin.

10.- ACCÈS A UNA DE LES PLACES GRATUÏTES DE LA LLAR D’INFANTS SANTA
TERESA.- Aprovació.Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que el fill de la
família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número GS201000783
pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, durant el curs 2011-2012.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa Teresa,
SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001, s’estableix el
compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5 places per a infants
subjectes a acció especial.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la Llar d’Infants
Santa Teresa tot el curs 2011-2012, amb el benentès que aquesta plaça de conveni no serà
renovable de manera automàtica a no ser que es comuniqui el contrari abans del 30 de juny
de 2012.

11.- REQUERIMENT SUMMA SA, INCIDÈNCIES CONTRACTES.- Aprovació.Vist l’informe emes pel Tècnic de Rendes de l’Ajuntament en data 11 d’octubre de 2011, que
diu textualment:
“La Junta de Govern Local en data 31 de juliol de 2009 va acordar adjudicar definitivament el
contracte pel servei de manteniment de la cartografia cadastral de l’Ajuntament de
Palafrugell a l’empresa SUMMA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA.
D’acord amb el Plec de condicions econòmiques i administratives que va regir el
procediment de contractació l’objecte del contracte és la prestació , tant en cartografia
urbana com rústica, dels següents serveis:
1. Digitalització dels plànols que constin a l’expedient 902 que suposi qualsevol tipus
d’alteració de la cartografia cadastral, per tal d’obtenir el fitxer FX-CU1.
2. Edició del plànol CU1 per cadascuna de les plantes significatives.
3. Gravació de les dades físiques i jurídiques de la finca.
4. Validacions i control de qualitat.
5. Edició de la fixa de gravació en paper.
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6. Generació de la cinta FIN corresponent d’acord amb les normes tècniques vigents en
cada moment pel Centre de Gestió Cadastral.
7. Entrega de la cartografia per tal de realitzar el manteniment de les alteracions
realitzades en el GIS municipal.
En l’execució del contracte s’han produït una sèrie d’incidències en el procés de gravació i
generació del fitxer FIN que ha provocat que els darrers fitxers d’intercanvi presentats els
mesos de març, maig, juliol i setembre hagin estat retornades per la Gerència del Cadastre
pel gran nombre d’errors que es detectaven.
Per tal de subsanar aquests errors des de l’Ajuntament en data 3 de maig de 2011 es va
posar en coneixement , mitjançant correu electrònic, del responsable de l’empresa SUMMA
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA, totes les incidències que ens havien
comunicat des de Gerència del Cadastre per tal que fossin subsanades. Malauradament
comprovem que amb posterioritat a aquesta comunicació s’han continuat generant els fitxers
FIN amb errors .
Els errors que es detecten en la generació dels fitxers es presenten tant a nivell cartogràfic,
alfanumèric com d’endarreriments en la tramitació.
1. A nivell cartografia: Falten Fotografies, plantes significatives, els dxf són erronis,
s’adjunten diversos fitxers dxf quan l’estructura en demana només un, i com a noves
parcel·les segregades es fa servir numeració ja existent a la base cartogràfica.
2. A nivell alfanumèric:
- En els Expedients 902-903 on es divideix l’entitat corresponent a pàrking es tramita
com un expedient 901, afegint cotitulars en lloc de generar nous càrrec per cada
pàrking.
- Es graven a la fin número d’expedient que no coincideix amb la numeració que
assigna la OVC al donar d’alta un expedient.
- La suma del percentatge dels càrrecs d’una finca en règim de divisió horitzontal
supera el 100%.
- Es detecta error en les superfície del solar, que no coincideix amb la cartografia.
- Es modifica la naturalesa del terrenys, d’urbana a rústica.
3. Endarreriment expedients. El dia 11 de juliol de 2011 es fa entrega de 25
expedients a Summa i se n’han tramitat i entregat a cadastre 4, per tant queden a
summa 21 de pendents .A l’entrega del mes de setembre, dia 13 s’han entregat a
summa 40 expedients.
Atès que d’acord amb l’article 206 de la Llei 30/2007 és motiu de resolució d’un contracte
administratiu l’incompliment de les clàusules fonamentals del contracte.
Atès que en el present contracte s’estan incomplint les obligacions essencials referents a la
generació de la cinta FIN i la realització de les validacions i controls de qualitat de la feina
realitzada.
D’acord amb les anteriors consideracions s’emet en el present informe per tal de que
s’efectui un requeriment formal i per escrit a l’empresa SUMMA SERVICIOS DE
INGENIERIA Y CONSULTORES SA., per tal que subsani els errors detectats de manera
immediata i tramiti tots els expedients entregats en el mes de juliol i setembre amb
l’advertiment que en cas contrari s’haurà de procedir a la resolució del contracte.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir formalment a l’empresa SUMMA SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSULTORES SA per tal que procedeixi a subsanar els errors detectats, per tal que les
properes entregues de fitxer FIN dels mesos de novembre i gener , es tramitin la totalitat
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d’expedients endarrerits i no es detectin errors per part de la Gerència del Cadastre en el
procés de gravació.
Segon.- Advertir a l’empresa SUMMA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA
que en cas que no es donés compliment al present requeriment es procedirà a resoldre el
contracte, sense dret a cap tipus d’indemnització, d’acord amb l’establert a l’article 206 de la
Llei 30/2007.

12.- CONVENI DEPARTAMENT EDUCACIÓ PER MANTENIMENT LLAR D’INFANTS.Aprovació.Vista la instància 14378 presentada en data 26 de setembre de 2009 pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la qual s’atorga una subvenció per
import de 1.600 euros per cada plaça escolar del curs 2010/2011 destinada al finançament
de les despeses corrents de les Llars d’Infants municipals.
Atès que d’acord amb la instància presentada per tal de rebre la subvenció s’ha de signar un
conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya subvenció per import de 1.600 euros per cada plaça escolar del
curs 2010/2011 destinada al finançament de les despeses corrents de les Llars d’Infants
municipals i que presenta el següent detall per cada Centre:
Centre
Llar d’Infants Belluguets
Llar d’Infants Tomanyí

Alumnes equivalents
74
74

Import
118.400,00
118.400,00

Segon.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per al finançament de les despeses de les
Llars d’Infants Municipals.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura del conveni que s’adjunta per tal de
rebre la subvenció atorgada.

13.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb núm. d’entrada 14846 de data registre 04/10/2011, presentada per
la Sra. Sandra SORIANO COMAS, 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.
Vist l’informe emes pel recaptador municipal que diu textualment:
“El dèbit reclamat correspon a l’Impost sobre Béns Immobles, exercicis 2008-2009-2010, de
la referència cadastral 2911105EG1421S0022DO.
La liquidació inicial (alta padró exercici 2008) es va intentar notificar a l’adreça de l’escriptura
de compravenda de la finca, de data 17/04/2007, davant el notari de Palafrugell, i
comunicada a efectes de l’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys: Av. Bescomtat
de Cabanyes 75, de Calonge.
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El Servei de Correus, després de dos intents, no va poder practicar la notificació. El
requeriment per practicar la notificació es va realitzar en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 202 del dia 20/10/2008 i es va publicar en el tauler de l’Ajuntament de Palafrugell. La
notificació de la provisió de constrenyiment també va ser retornada per absència i publicada
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 44 del dia 05/03/2009.
El dia 14/05/2009 van tenir entrada a l’Ajuntament dos instàncies presentades per la
interessada (números 8030 i 3031), sol·licitant una llicència menor d’obres i demanant
permís per instal·lar un comptador d’aigua. La adreça fiscal comunicada en ambdues
instàncies, i actualitzada a les bases de dades municipals, va ser la següent: c. Andalusia
40, baixos, de Palafrugell.
La resta de notificacions del procediment executiu es van adreçar al nou domicili de
Palafrugell, amb el mateix resultat negatiu, i publicant-se en els llocs reglamentaris:
Notificació diligència embargament negatiu en comptes corrents (B.O.P. de 05/02/2010),
Provisió constrenyiment Impost sobre Béns Immobles 2009 (B.O.P. de 20/07/2010), Provisió
constrenyiment Impost sobre Béns Immobles 2010 (B.O.P. de 21/02/2011), Notificació
diligència embargament devolució I.R.P.F. 2010 (pendent rebre avis de rebuda o devolució
per part de Correus).
L'article núm. 48 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària, disposa el següent: Els
obligats tributaris han de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi d’aquest a l’Administració
tributària que correspongui, de la manera i en els termes que s’estableixin
reglamentàriament. El canvi de domicili fiscal no produeix efectes davant l’Administració
tributària fins que es compleixi amb l’esmentat deure de comunicació, però això no ha
d’impedir que, conforme a l’establert reglamentàriament, els procediments que s’hagin iniciat
d’ofici abans de la comunicació del canvi esmentat, es puguin continuar tramitant per l’òrgan
corresponent al domicili inicial, sempre que les notificacions derivades d’aquests
procediments es realitzin d’acord amb el que preveu l’article 110 d’aquesta Llei.
La sentència de 9 d’octubre de 2001, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, fitxa la
següent doctrina legal, en relació amb el canvi de domicili en el padró municipal de habitants
o en altre registre administratiu: El cambio de domicilio declarado a otros efectos
administrativos (sea el padrón de habitantes u otro registro administrativo) no sustituye la
declaración tributaria expresa de cambio de domicilio fiscal.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar el recurs presentat per la Sra. Sandra SORIANO COMAS per no ser
procedent la devolució del recàrrec interessos de demora.
Segon.- Modificar el domicili fiscal de la interessada per la nova adreça que consta a la
instància.
Tercer.- Informar que es podrà examinar l’expedient o obtenir còpies del mateix, mitjançant
compareixença a la Recaptació municipal de Palafrugell, una vegada acreditada la
representació i el pagament previ de la taxa per expedició dels documents.

2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 15.014 de data 7 d’octubre del 2011,
presentada pel senyor F E E en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica per la motocicleta matrícula B-3636-DG, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.

Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2011

14

Ajuntament de Palafrugell

Atès que segons la documentació aportada de la motocicleta matrícula B-3636-DG, reuneix
els requisits per a l’exempció .
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
per la motocicleta matrícula B-3636-DG a nom del senyor F E E amb efectes de l’any 2010
i posteriors.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Francisco Escobosa
Enríquez, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici
2011

Núm. rebut
468618

Matrícula
B-3636-DG

Import
14,20€

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.

3) Vista la instància presentada amb número de registre d’entrada 14.493 de data 28 de
setembre del 2011, presentada pel senyor Juan Antonio García Martínez com a representant
de la societat INSTALACIONES SUBMARINAS BARCELONA S.A (amb NIF A62438189),
per la qual sol.licita la devolució d’ingressos indeguts per import de 432,19.- euros.
Atès que es comprova que la societat Instalaciones Submarinas S.A. per error va ingressar
en el compte bancari d’aquest Ajuntament per import de 432,19 Euros quan realment
corresponia a l’Ajuntament de Terrassa.
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que la societat Instalaciones Submarinas Barcelona S.A. 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 societat INSTALACIONES
SUBMARINAS amb NIF A62438189, tal com segueix a continuació:
NIF

NOM

A62438189

INSTALACIONES SUBMARINAS BARCELONA S..A

IMPORT A
RETORNAR
432,19€

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 per als efectes que
corresponguin.

4) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 14188 de data 21 de setembre de 2011,
presentada pel senyor JORDI PORTA ALBIOL, sol·licitant la devolució de l’import pagat en
concepte de Jardineres inclòs dins del rebut núm. 525.864 er l’OVP (Ocupació de la via
pública) de l’establiment anomenat DALTON, al·legant que la jardinera ja eren instal·lades.
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Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis que diu textualment: “Atesa la instància núm.
14188 de data 21 de setembre de 2011 en la que el senyor JORDI PORTA ALBIOL amb
domicili al carrer Sant Sebastià, 24 de Palafrugell i en representació de l’establiment
anomenat DALTON, situat al carrer Codina, 8 de Calella informa que les jardineres que hi ha
situades davant el seu establiment no són seves.
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 25 d’agost de 2011 en la que es liquidava a
l’establiment DALTON, 2 ml d’expositors i 1 m2 de jardineres:
Agrairem que li sigui retornat la quota corresponent a 1 m2 de jardineres per un import de
26,95 €, ja que realitzada una inspecció ocular es confirma que aquesta jardinera no és de
l’esmentat establiment
Atès que es comprova que el senyor JORDI PORTA ALBIOL no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JORDI PORTA
ALBIOL, per un import de VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS----------26,95 €, en concepte d’OVP i prèvia presentació de l’original del rebut 525.864 i segons del
detall següent:
REBUT

COGNOMS I NOM

525.864 Jordi Porta Albiol

TAXA OCUPACIÓ
( Jardineres )
24,50 €

10 % Altes Total
a
Recàrrecs
retornar
2,45 €
26,95 €

Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat, a la tresoreria municipal i al departament
d’intervenció.

5) Vist l’informe de data 23 d’agost de 2011 emès per la Policia Local, 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 “
Atès que el senyor MARTINEZ, RENE va efectuar un pagament mitjançant VISA i a l’hora
donat l’error del terminal va pagar novament amb efectiu, per un import de CENT TRENTA
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS--------130,80 Euros, en concepte de retirada de vehicles.
Atès que es comprova que el senyor MARTINEZ, RENE, no té cap deute pendent de
pagament
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MARTINEZ, RENE
amb Passaport núm. 090233204430 tal com segueix a continuació:
Núm. Expedient
785/11

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, prèvia informació del compte amb el núm. d’IBAN ( Codi Internacional
de Conté Bancari ), corresponent.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de Tresoreria
i la Policia Local.

6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 13.054 de data 5 de setembre del
2011, presentada pel senyor SERGIO MARSAL COLOM en la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 9 d’agost 2011
al.legant que va efectuar el pagament de forma duplicada.
Vist l’informe de data 23 d’agost de 2011 emès per la Policia Local, 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 “
Atès que es comprova que el senyor SERGIO MARSAL COLOM, no té cap deute pendent
de pagament
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor SERGIO MARSAL
COLOM, tal com segueix a continuació:
Núm. Expedient
750/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles

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.

7) Vista la Resolució de l’Alcaldia número 2034/11 de data 4 d’octubre de 2011, per la qual
s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom del Senyor LUCAS DAWSON amb carta
d’identitat DAW5070147L99DV, en concepte de la Taxa per retirada de Vehicles de data 29
de juny de 2011 corresponent al vehicle matrícula -1399-HCN.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts mitjançant transferència bancària al
compte bancari que consta a l’expedient a nom del senyor LUCAS DAWSON amb carta
d’identitat DAW5070147L99DV, tal com segueix a continuació:
Núm. expedient
511/11

Concepte
Taxa Retirada Vehicles

Matrícula
-1399-HCN

Import
98,80€

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada, a l’Àrea de Tresoreria i al
departament la Policia Local.
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8) Vista la instància presentada amb número de registre d’entrada 14.569 de data 29 de
setembre del 2011, presentada per la senyora RHALIA EL TAYBI, per la qual sol.licita la
devolució d’ingressos per import de 100 euros.
Atès que es comprova s’ha produït una duplicitat en el pagament de tributs d’aquest
Ajuntament, donat que se li va aplicar l’embargament de la devolució d’Hisenda i al mateix
temps es va fer el pagament d’aquest mitjançant transferència bancària.
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:
NOM
TAYBI EL RHALIA

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.

9) Vist l’imprès de baixa dels vehicle matrícula GI-7980-V aportat pel senyor Narcís Ponsatí
Cateura com a representant de Josep Cateura Amalrich, a efectes de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts
corresponents al quart trimestre de l’any 2011, 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.”

Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en període
executiu.”

Atès que es comprova que el senyor Josep Cateura Amalrich 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 del senyor JOSEP CATEURA
AMALRICH, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Any

Núm.
Rebut
2011 466920

Titular

Matrícula

Cateura Amalric Josep GI-7980-V

Import
principal
16,30€

Recàrrec Total a

retornar

0,81€

17,11€

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que manté el
senyor Josep Cateura Amalric amb la recaptació municipal, tal com segueix a continuació:
Rebut Compensat
485765

Import Devolució
Aprovada
17,11€

Import
a Compensar
9,98€

Total a Retornar
7,13€

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

14.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/79:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 10 925 22700

705,51 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 10 924 22700

396,27 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 10 924 22701

66,04 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 11 920 22700

3.142,53 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 12 934 22700

495,32 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 31 924 22700

66,04 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 32 430 22700

1.984,72 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 33 321 22705

66,04 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 33 321 22709

2.839,84 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 34 321 22700

2.311,49 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 34 321 22701

2.311,50 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 44 332 22700

1.651,07 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 45 331 22700

396,27 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011
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2011 46 335 22700

792,51 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 47 332 22700

400,75 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 52 231 22700

495,32 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 52 234 22709

264,17 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 61 337 22700

1.155,74 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 81 130 22700

2.245,46 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 20 231 22700

141,10 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 32 432 22700

1.492,32 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA DEPENDENCIES MES D'AGOST
2011

2011 33 321 22700

5.902,58 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA ESCOLES PUBLIQUES MES
D'AGOST 2011

2011 33 321 22701

5.943,84 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA ESCOLES PUBLIQUES MES
D'AGOST 2011

2011 33 321 22702

6.469,15 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA ESCOLES PUBLIQUES MES
D'AGOST 2011

2011 33 321 22710

2.026,36 ISS FACILITY SERVICES. SERVEI DE NETEJA ESCOLES PUBLIQUES MES
D'AGOST 2011

2011 71 162 22710

124.541,69 UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS NETEJA I REG VIA PUBLICA,
MERCAT I PLATGES AGOST 2011 (AS)

2011 71 162 22700
2011 33 321 61900

UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. RECOLLIDA ESCOMBRARIES I
93.095,20 TRANSPORT A SOLIUS AGOST 2011 (AS)
7.025,43 INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA SL. PAVIMENT CONTINU
DE CAUTXU PELS JOCS INFANTILS PATI CEIP TORRES JONAMA (AS)

2011 71 162 22700

CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS I CANON
73.044,31 GENERALITAT AGOST 2011 (AS)

2011 32 430 41001

INSTITUT PROMOCIO ECONOMICA. 3a I ULTIMA APORTACIO MUNICIPAL
50.380,00 2011
9.085,17 INSTITUT PROMOCIO ECONOMICA. SUBVENCIO DIPUTACIO PART FONS DE
COOPERACIO CULTURAL LOCAL

2011 32 430 41001

TOTAL RELACIÓ

400.933,74

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

Import Text lliure

2011 20 231 63200

FERNANDEZ GARCIA DIEGO. REPARTIMENT 100 CARTELLS
40,00 EXPOSICIO L'EMPORDANET A LES ESTRELLES (MA)
ESCOLA L'EMPORDA ASSOCIACIO. CURS DE 20 HORES DE
840,00 PREMONITORS/ES EN EL LLEURE (JO)
CORTINATGES PALAFRUGELL SC. CORTINES PROJECTE 3.2
1.231,92 MILLORES LOCAL SOCIAL C/AMPLE. (PB)

TOTAL RELACIO

2.111,92

2011 72 170 22602
2011 61 337 48900

Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2011

20

Ajuntament de Palafrugell

Segon.- 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) CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL LLOGUER DE MATERIAL PEL 17è
FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA.- Adjudicació.Atès que l’Àrea de Cultura ha programat diversos concerts pel 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 per tal que els concerts es puguin fer cal llogar un seguit de material tècnic de llum,
so i backline, per al Teatre Municipal, Centre Fraternal i Plaça Nova.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007, de 27
d’octubre, de contractes de les Administracions Públiques.
Atès que l’empresa SONOMAX (Pere Esteve Coll), amb domicili a la Ctra.Pals, s/n (17214)
REGENCÓS, ha presentat pressupost per un import de 8.638,78 € (IVA Inclòs), pels serveis
de lloguer de la infraestructura tècnica de llum, so i backline del 17è Festival de Jazz Costa
Brava.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el contracte menor de serveis de lloguer de material tècnic de llum, so i
backline, per al Teatre Municipal, Centre Fraternal i Plaça Nova.
Segon.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis, a SONOMAX (Pere Esteve Coll),
amb domicili a la Ctra.Pals, s/n (17214) REGENCÓS, pel preu total de vuit mil sis-cents
trenta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims (8.638,78 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida
46.335.22604 “Despeses Festival de Jazz” del Pressupost Municipal 2011.
Tercer.- Procedir al seu pagament abans del dia 21 d’octubre de 2011, mitjançant el
número de compte del Banc Popular 0075 0359 11 0600358504.
B.2) CONTRACTE MENOR PER EL SUBMINISTRAMENT D’UN PROTECTOR PEL
TERRA DEL PAVELLÓ.- Adjudicació.Vista la necessitat del subministrament d’un protector pel terra del pavelló Municipal de
Palafrugell.
Atès el que disposen els articles 23.3, 77.2, 95, 122.3 i 140.2 de la Llei 30/2007, de 27
d’octubre, de contractes de les Administracions Públiques.
Atès que l’empresa “MENCHACA SA”, ha presentat un pressupost pel subministrament
esmentat anteriorment.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.pavelló.

Aprovar el contracte menor del subministrament d’un protector pel terra del

Segon.- Adjudicar aquest contracte menor del subministrament, a MENCHACA, SA, (A
48115190), amb domicili al Polígon Industrial Udalgeguren III Parc. P23-3 Pab. 1 (48170)
ZAMUDIO (Vizcaya), pel preu total de set mil cent noranta-vuit euros amb seixanta-tres
cèntims (7.198,63 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 62.340.62201 “Inversió
equipaments esportius” del Pressupost Municipal 2011.
Tercer.- Degut a l’escassa quantitat no s’exigeix la formalització de la garantia definitiva.

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