Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE NOVEMBRE
DE 2011.ASSISTENTS:
Alcalde acctal.:
Sr. ALBERT GÓMEZ i CASAS
Regidors membres:
Sr. XAVIER ROCAS i GUTIERREZ
Sra. JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS
Sr. JOAQUIM VENCELLS i SERRA
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:
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 del matí del dia 17 de novembre de
2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
L’alcalde, senyor Juli Fernandez i la regidora senyora Begonya Montalban, 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 10 de novembre 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 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:Comunitat de Propietaris Ample, 89-91 Edifici Olímpic DNI: H-17274903
Representat per :Jordi Parra Gonzàlez
Obra Muntatge de bastida
Carrer Ample, 89
Població:
PALAFRUGELL
Expedient nº 619/09 Annex
Condicions - Posar-se en contacte amb la policia local per organitzar les possibles
afectacions sobre la via pública i el trànsit rodat.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Josep Sauri Ros
Obra Reforma i ampliació d'habitatge entre mitgeres
Carrer Hortal d'en Pou, 32
Població:
PALAFRUGELL
Expedient nº 437/11
Condicions - Dipositar la quantitat de 1.000 € 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 437/11)
- L’edificació objecte d’aquesta llicència disposa d’un nivell 3 de protecció d’acord
amb el Pla Especial de Protecció i Intervenció del Patrimoni Històric de Palafrugell.
D’acord amb l’article 18 del PEPIPH, un dels objectius i competències de la Comissió
de patrimoni, és informar i valorar els projectes quan no s’ajustin als requeriments de
tipus compositiu i formal assenyalats en aquesta normativa. Atès que la proposta
presentada s’ajusta a l’esmentada normativa, i que la Comissió de Patrimoni de
l’Ajuntament de Palafrugell no podria informar el contrari, cal informar favorablement
aquesta sol·licitud de llicència.
Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €
A:
Ricardo Parals Catala
Obra Realització de porxo
Carrer Mestre Joan Farga i Alsedà, 0
Expedient nº 498/11
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Elements de tribut
Obra Major 162,70 €
Placa obra 15,80 €

b) Pròrrogues.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 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:
Gillie Morwood
Representat per :Arquitectura Ferrés Marcó, S.L DNI: B-17.815.655
Obra Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar en testera
Carrer Pi i Margall, 86
Població:PALAFRUGELL
Expedient nº 413/10 Pròrroga
Elements de tribut
Pròrroga obra major
143,50 €

c) Parcel.lacions.Atès: Que el regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques formula la proposta de
concessió de llicència per a les PARCEL·LACIONS que tot seguit s’esmenta i a favor de la
persona que igualment s’assenyalen.
Considerant: Que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement les concessions
de les mateixes i que l’article 53 del Reglament Orgànic Municipal atribueix la competència
per a l’atorgament de llicències a la Junta de Govern Local.
Vistos: Els articles 141 i 247 del Decret Legislatiu 1/90 de la Generalitat de Catalunya i
l’article 1 del Reglament de Disciplina Urbanística i d’altra legislació concordant i aplicable
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
CONCEDIR la següent llicència de parcel·lació, amb les condicions que expressament es
determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A:
Carmen Parals Bonany
Representat per :Sandra Osuna Deulofeu
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Obra Parcel·lació: Finca Inicial núm. 354, de 344,76 m2; Finca Final A situada al c.
St. Sebastià núm 46, de 189,51 m2 i Finca Final B, situada al c. Hortal d'en Pou
núm.29, de 155,25 m2.
Carrer Sant Sebastià, 46
Població: PALAFRUGELL
Expedient nº 524/11-x
Elements de tribut
Parcel·lació 128,10 €

3.- OBRES.- Certificacions.1) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 4 de les obres incloses en el projecte
de REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA MODERNISTA DE CAN MÀRIO COM A NOVA SEU
DEL MUSEU DEL SURO – FASE 5, executades per l’empresa ARCADI PLA SA, per un
import de 143.237,83 euros, amb càrrec a la partida número 42 336 63200 del pressupost
d’enguany.
2) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 12 de les obres incloses en el
projecte d’OBRES DEL PARC URBÀ DE LA SAULEDA - CARRILET, executades per
l’empresa TEYCO SL, per un import de 82.519,62 euros, amb càrrec a la partida número 20
150 61900 del pressupost d’enguany.

4.- AVALS.- Devolució.VISTA la instància presentada en data 4 de novembre de 2011, amb registre d’entrada
número 16355/11, per la societat Casdolia, S.L., amb CIF número B-59.868.653, sol·licitant
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 415/10, concedida per acord de
Junta de Govern Local celebrada en data 31 de desembre de 2010.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 14 de novembre 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 15 de gener de 2011 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge, 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 4 de novembre de 2011, amb registre
d’entrada número 16355/11, per la societat Casdolia, S.L., amb CIF número B-59.868.653,
sol·licitant 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 415/10, 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 a la societat Casdolia, S.L. i a l’àrea de Tresoreria
d’aquest Ajuntament.

5.- LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT ADAPTAT
A PALAFRUGELL.- Aprovació del plec i inici del procediment.-
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Havent estat redactat el Plec de Clàusules Administratives que regiran el contracte
administratiu dels serveis consistents en la recollida, prèviament establert, de trenta (30)
persones, de promig, en el seu domicili pel matí i traslladar-les al centre respectiu i a la
tarda fent el mateix recorregut a l’invers, a Palafrugell.Atesos l’article 53.1 o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el punt
primer, apartat lletra ñ), de la Resolució de l’Alcaldia de 19 de juny de 2007 (número 1.097/07),
per la qual es deleguen, en la Junta de Govern Local, les següents competències en matèria de
contractació: “Les contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 601.012,10 € (100.000
pessetes); ...”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), el Plec
de condicions particulars reguladores del contracte de serveis, mitjançant la modalitat de
licitació oberta, consistents en la recollida, prèviament establert, de trenta (30) persones, de
promig, en el seu domicili pel matí i traslladar-les al centre respectiu i a la tarda fent el
mateix recorregut a l’invers, a Palafrugell, per un import total de 53.949,34 €, IVA inclòs, a la
baixa, i disposar-ne l’exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes, si
s’escau, de presentació de reclamacions, d’acord amb el previst en l’article 277 de la
mateixa llei catalana.
Segon.- Convocar licitació amb procediment obert, a l’empara del que disposa la Llei
30/2007 de contractes del sector públic, per a l’adjudicació del contracte suara esmentat,
publicant-se simultàniament amb l’anunci del plec de clàusules, el de licitació, si bé aquesta
s’ajornarà el temps necessari en el supòsit de formular-se reclamacions contra el plec, de
conformitat amb el que determina l’article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
Tercer.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
núm. 51 231 22703 “Contracte Transport Adaptat”, del Pressupost de despeses de
l’Ajuntament per a l’exercici 2012.
Serà requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari
estigui en fase disponible, per l’import de licitació.
La durada d’aquest contracte és de quatre anys prorrogables per dos anys més, màxim sis
anys, a comptar del dia 1 de gener de 2012 i fins el 31 de desembre de 2017.
Quart.- Disposar, així mateix, la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a la
Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Àrea de Benestar Social i a la Fundació Palafrugell –
Gent Gran.

6.- CONTRACTE DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A L’EXECUCIÓ DELS
TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL A LA NORMATIVA
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.- Aprovació del plec i inici del
procediment.-
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Havent estat redactat el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Particulars, del
procediment negociat sense publicitat, del contracte de consultoria i assistència per
l’assessorament en matèria de protecció de dades de caràcter personal i Règim Jurídic de la
documentació i informació pública, d’aquest Ajuntament de Palafrugell.
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Particulars per dur a
terme el contracte de consultoria i assistència, mitjançant el procediment negociat sense
publicitat, per l’assessorament en matèria de protecció de dades de caràcter personal i
Règim Jurídic de la documentació i informació pública, d’aquest Ajuntament de Palafrugell,
amb un pressupost total de 4.733,88euros IVA inclòs, a la baixa.
Segon.- Iniciar expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
per dur a terme el contracte de consultoria i assistència, mitjançant el procediment negociat
sense publicitat, per l’assessorament en matèria de protecció de dades de caràcter personal
i Règim Jurídic de la documentació i informació pública, d’aquest Ajuntament de Palafrugell.
Tercer.- La despesa derivada d’aquest contracte es farà efectiva amb càrrec a la Partida
núm. 11.920.22702, del Pressupost Municipal d’enguany.
Quart.- L’adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva del 5% del preu d’adjudicació
del contracte, IVA exclòs, d’acord amb la clàusula 11ª del Plec de Condicions Econòmiques,
Administratives i Particulars.

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DELS PLANS
D’AUTOPROTECCIÓ DE LA PISTA DE GEL I FESTA DE CAP D’ANY 2011.Adjudicació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

8.- ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PER A LA UTILITZACIÓ DEL
SERVEI D’e-TAULER.- Aprovació.Atès que la utilització de les tecnologies de la informació en les relacions entre
l’administració pública i els ciutadans facilita la seva interacció i és un element clau per a la
millora del funcionament dels serveis públics.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell té interès en utilitzar la infraestructura tecnològica del
servei e-Tauler que facilita el Consorci AOC, que inclou les següents utilitats:
 Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit dels edictes i publicacions

electròniques. Aquest lloc incorpora mecanismes de seguretat en el procés de
publicació certificada: evidències electròniques del procés de publicació.
 Enviament i recepció electrònica d’edictes a i des d’altres administracions públiques

catalanes.
 Sistema de còmput dels terminis.
 Mecanismes de seguiment de l’estat de les publicacions.
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 Generació i signatura de diligències.

Atès que cal designar una persona responsable de la coordinació i el seguiment dels serveis
objecte del conveni
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i
l’Ajuntament de Palafrugell per a la utilització del servei d’e-Tauler.
Segon.- Designar a la senyora Lídia González com a responsable de la coordinació i el
seguiment dels serveis descrits en el conveni.
Tercer.- La vigència d’aquest conveni és per 2 anys prorrogables i no comporta cap
despesa econòmica a l’Ajuntament.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per a
l’execució d’aquest acord.
9.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER PIREU, 6, DE LLAFRANC.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

10.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER TORRENT, 57, A PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 24 d’agost de 2011, a través d’informe de la Unitat de la Policia
Comunitària,de Palafrugell, ha realitzat una inspecció ocular de la finca situada al carrer
Torrent, 57 de Palafrugell, en què fa constar que la finca és un edifici de nova construcció,
on no hi viu ningú i que al garatges s’ha acumulat aigua, 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:
Primer.- Requerir a l’empresa HISPERIS HOUSE, SL, amb DNI número B-62702493, amb
domicili al carrer Quatrecases i Arumi, 20 (08192) SANT QUIRZE DEL VALLES, i així mateix
com a corresponsables la IMMOBILIÀRIA PONT DE PEDRA, amb domicili al carrer Dels
Valls, 21 de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a buidar l’aigua acumulada als garatges del edifici del carrer Torrent,
57, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a
l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

11.- COMISSIÓ REDACTORA ACTUALITZACIÓ DEL ROM DE PALAFRUGELL.Aprovació.-
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Amb la finalitat d’actualitzar i posar al dia el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Palafrugell, que es va aprovar a l’any 2004, es fa necessari iniciar la redacció d’un reglament
municipal.
Atès que cal incorporar, títol enunciatiu, aspectes com la nova regulació de la moció de
censura, d’acord amb la modificació de la LOREG, regular la figura del cap de l’oposició,
regular les mocions de reprovació com a instrument de control i fiscalització, aclarir els
efectes jurídics de la qüestió de confiança vinculada al pressupost, establir que l’ordre del
dia del Ple i les actes estiguin publicitades a la pàgina web, i relacionar les retribucions dels
regidors, d’acord amb els criteris orientatius de l’ACM i la FMC, així com establir la
possibilitat de publicitar la pàgina web el registre de béns, drets i interessos dels regidors,
entre d’altres.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Crear la comissió d’estudi per iniciar l’actualització i modificació del Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Palafrugell, la qual estarà integrada de la següent manera:
-

Serà President de la comissió, l’Alcalde – President de l’Ajuntament de Palafrugell
senyor JULI FERNÁNDEZ i IRUELA.
- Serà Sots President de la comissió, el Primer Tinent d’Alcalde senyor ALBERT GOMEZ i
CASAS.
Altres membres de la comissió:
- La regidora senyora JUDIT ZARAGOZA i LLIRINÓS, en representació del Grup
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
- El regidor senyor LLUÍS PUJOL i MASCORT, en representació del Grup Municipal de la
Federació de Convergència i Unió.
- El regidor senyor SERGI SABRIÀ i BENITO, en representació del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
- La regidora senyora NÚRIA RIVAS i MASCARÓS, en representació del Grup Municipal
de l’Entesa Junts per Palafrugell.
- La regidora senyora LAURA GALIANA i GARCIA, en representació del Grup Municipal
del Partit Popular.
- El regidor senyor EDUARD GUERRA i CASTILLO, en representació del Grup Municipal
de Plataforma per Catalunya.
Actuarà de Secretari de la comissió, el Secretari de la Corporació, senyor JORDI TURON i
SERRA, o funcionari en qui delegui.
La comissió, per conducte de l’Ajuntament, podrà reclamar la presència d’altres tècnics,
quan ho cregui oportú.

12.- LLICÈNCIA AMBIENTAL.- Proposta de resolució.VIST l’expedient núm. LLAM2010000005 que s’instrueix a instància de CAN RIERA SCP,
sol·licitant la llicència ambiental per a una activitat d’explotació de cria intensiva amb un
nombre de places de vacum de llet fins a 500 i superior a 50, ubicada al Polígon 2 Parcel.la
97 del Paratge Corn de l’aigua de Llofriu – Palafrugell.
VISTOS els informes municipals units a l’expedient.
VIST l’escrit de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a Girona, incorporat també a
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l’expedient, amb l’informe FAVORABLE al projecte de l’activitat emès el dia 25 d’octubre de
2011, amb una sèrie de condicions, informe que és vinculant per a l’Ajuntament quan
denega la llicència o imposa condicions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
INFORMAR favorablement, i de forma inicial, la concessió de la llicència ambiental
sol·licitada, atès que es compleixen la reglamentació aplicable i les ordenances municipals .
Aquest informe favorable adopta la figura de proposta de resolució d’acord amb la Llei
ambiental 3/1998 de 27 de febrer, resta supeditat a l’estricte compliment de les condicions
imposades pel Consell Comarcal del Baix Empordà i pels tècnics municipals que
s’especifiquen més endavant, s’ha de traslladar a les parts interessades, i serà definitiu quan
es rebi el seu vistiplau explícit o expiri sense al·legacions el termini de 10 dies concedit per
l’article 47 del Reglament que desplega la Llei ambiental (Decret 136/1999, de 18 de maig).
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els
possibles drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística i de la intervenció
integral de l’administració ambiental vigents, i projecte presentat.
Aquest informe queda sotmès a les següents:
CONDICIONS GENERALS
1. L’activitat s’ajustarà a la documentació tècnica presentada i aprovada i que consta unida
a l’expedient.
2. S’hauran de complir totes les condicions imposades a l’informe integrat favorable emès
per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, de data 25 d’octubre de 2011, del qual
s’adjunta una fotocòpia.

13.- ESCORXADOR MUNICIPAL.- Autorització sacrifici de bestiar.1) Vista la instància núm. 16005 de data 27 d’octubre de 2011 presentada pel Sr. JAUME
BAJONA RIU, sol·licitant l’ús de l’escorxador municipal per a sacrifici de bestiar boví i oví.
Atès que l’escorxador municipal disposa dels mitjans materials i humans necessaris per
assumir el sacrifici sol·licitat pel senyor JAUME BAJONA RIU.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Vencells,
d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Autoritzar al Sr. JAUME BAJONA RIU a fer ús dels serveis de l’escorxador municipal per a
sacrifici de bestiar oví i boví, sempre i quan, i d’acord amb la normativa vigent, presenti la
següent documentació:
Primer.- El peticionari haurà de presentar la llicència municipal de l’activitat que regenta.
Segon.- El bestiar boví que es porti, haurà de disposar del document d’identificació per a
bovins (DIB), el qual acompanya a l’animal en el seu trasllat quan abandona l’explotació.
En el DIB han de constar les dades de l’animal, els del titular o propietari i les de l’explotació
on residia.
El bestiar boví ha d’estar identificat individualment amb identificació auricular amb dos
cròtals amb idèntic codi numèric.
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Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a l’escorxador municipal i al veterinari titular
per al seu coneixement i efectes.

2) Vista la instància núm. 16006 de data 27 d’octubre de 2011 presentada pel Sr. ARTEMI
DALMAU MARTÍ, sol·licitant l’ús de l’escorxador municipal per a sacrifici de bestiar boví i
oví.
Atès que l’escorxador municipal disposa dels mitjans materials i humans necessaris per
assumir el sacrifici sol·licitat pel senyor ARTEMI DALMAU MARTÍ.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Vencells,
d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Autoritzar al Sr. ARTEMI DALMAU MARTÍ a fer ús dels serveis de l’escorxador municipal per
a sacrifici de bestiar oví i boví, sempre i quan, i d’acord amb la normativa vigent, presenti la
següent documentació:
Primer.- El peticionari haurà de presentar la llicència municipal de l’activitat que regenta.
Segon.- El bestiar boví que es porti, haurà de disposar del document d’identificació per a
bovins (DIB), el qual acompanya a l’animal en el seu trasllat quan abandona l’explotació.
En el DIB han de constar les dades de l’animal, els del titular o propietari i les de l’explotació
on residia.
El bestiar boví ha d’estar identificat individualment amb identificació auricular amb dos
cròtals amb idèntic codi numèric.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a l’escorxador municipal i al veterinari titular
per al seu coneixement i efectes.

3) Vista la instància núm. 16004 de data 27 d’octubre de 2011 presentada pel Sr. JORDI
PERPINYA MAS, sol·licitant l’ús de l’escorxador municipal per a sacrifici de bestiar boví i oví.
Atès que l’escorxador municipal disposa dels mitjans materials i humans necessaris per
assumir el sacrifici sol·licitat pel senyor JORDI PERPINYA MAS.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Vencells,
d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Autoritzar al Sr. JORDI PERPINYA MAS a fer ús dels serveis de l’escorxador municipal per a
sacrifici de bestiar oví i boví, sempre i quan, i d’acord amb la normativa vigent, presenti la
següent documentació:
Primer.- El peticionari haurà de presentar la llicència municipal de l’activitat que regenta.
Segon.- El bestiar boví que es porti, haurà de disposar del document d’identificació per a
bovins (DIB), el qual acompanya a l’animal en el seu trasllat quan abandona l’explotació.
En el DIB han de constar les dades de l’animal, els del titular o propietari i les de l’explotació
on residia.
El bestiar boví ha d’estar identificat individualment amb identificació auricular amb dos
cròtals amb idèntic codi numèric.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, a l’escorxador municipal i al veterinari titular
per al seu coneixement i efectes.
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14.- MERCATS MUNICIPALS.- Resolucions.1) VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 16.564 de data 8 de novembre de 2011
presentada pel senyor Joan Roca Montserrat, com a titular de la parada núm 2.018 del
mercat setmanal, dedicat a la venda de fruita i verdura, amb una superfície de 6 ml i en la
que sol·licita canvi de nom a favor de la seva filla, la senyora Dolors Roca Puig.
VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 16.565 de data 8 de novembre de 2011
presentada per la senyora Dolors Roca Puig, en la qual sol·licita li sigui concedida la
titularitat de l’esmentada parada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar el canvi de titular del lloc de venda núm.
2.018 del mercat setmanal, a favor de la senyora Dolors Roca Puig.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

2) VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 16.562 de data 8 de novembre de 2011
presentada pel senyor Francisco Ramirez Ramirez, com a titular de la parada núm 1.103
del mercat setmanal, dedicat a la venda de fruita i verdura collita pròpia, amb una superfície
de 3 ml i en la que sol·licita canvi de nom a favor del seu net, el senyor José Muñoz
Ramirez.
VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 16.563 de data 8 de novembre de 2011
presentada pel senyor José Muñoz Ramirez, en la qual sol·licita li sigui concedida la
titularitat de l’esmentada parada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar el canvi de titular del lloc de venda núm.
1.103 del mercat setmanal, a favor del senyor Francisco Muñoz Ramirez.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

3) VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 16.575 de data 8 de novembre de 2011
presentada pel senyor José Roura Puig, com a titular de la parada núm 1.114 del mercat
setmanal, dedicat a la venda de fruita i verdura collita pròpia, amb una superfície de 3 ml i en
la que sol·licita canvi de nom a favor del seu fill, el senyor Santiago Roura Danés.
VISTA la instància amb registre d’entrada núm. 16.574 de data 8 de novembre de 2011
presentada pel senyor Santiago Roura Danés, en la qual sol·licita li sigui concedida la
titularitat de l’esmentada parada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar el canvi de titular del lloc de venda núm.
1.114 del mercat setmanal, a favor del senyor Santiago Roura Danés.
Segon.- Modificar el Padró corresponent.
Tercer.- Notificar als interessats per als efectes que correspongui.

15.- RETORN DE FIANCES DE COMPOSTATGE DELS COMPOSTAIRES D’OCTUBRE
2011.- Aprovació.Atès que en sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2007, la Junta de Govern va
aprovar l’establiment de les condicions d’ingrés i devolució de la fiança per a la campanya
de compostatge casolà. En aquest acord s’establia el següent:
Tota persona interessada a inscriure’s a la Campanya de Compostatge Casolà haurà de
dipositar una fiança a la Tresoreria Municipal de 9 a 13:30 de dilluns a divendres. La
quantitat de la fiança està calculada en funció del volum del compostador. L’import a abonar
per a cada compostador és el següent:
Capacitat 420 l
Capacitat 1050 l
Capacitat 2000 l

30 euros
60 euros
90 euros

El retorn de la fiança s’efectuarà després de l’any de funcionament del compostador i havent
comprovat, prèviament, per mitjà de les visites d’assessorament que s’està usant el
compostador. En base a l’informe de l’equip de la Campanya i per acord de Junta es
procedirà a les devolucions.
Atès que l’any 2007 es va iniciar la Campanya de Compostatge Casolà i que persones
inscrites a la campanya sol·liciten la devolució de la fiança del compostador.
Atès que per mitjà de les visites d’assessorament s’ha comprovat que les persones que es
detallen a la taula usen correctament el compostador.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es detallen a la
taula següent. El sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de complimentar el document
informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució de la fiança.
Nº INSCRIPCIÓ
CAMPANYA

COGNOMS I NOMS

178 Gómez Gómez, Santiago

CONCEPTE

IMPORT

Fiança Compostador

30 €

16.- RESULTATS DE BAREMACIÓ DE LES BEQUES DE L’ESCOLA DE MÚSICA –
CURS 2011 – 2012.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre del dia de la sessió.

17.- ADDENDA ECONÒMICA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, PER AL PLA
EDUCATIU D’ENTORN – 2011 – 2012.- Aprovació.-
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Atès que en data d’1 de juny de 2009 el Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament va subscriure un conveni de col·laboració en matèria
de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn.
Donat que el desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn generarà unes despeses que
caldrà atendre.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell assumirà les despeses derivades del desenvolupament
del Pla Educatiu d’Entorn i que el Departament d’Ensenyament hi col·laborarà, en part fruit
del conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i el Departament d’Ensenyament,
amb la quantitat de 56.147,00 euros, d’acord al que es detalla a la clàusula tercera de
l’addenda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar la signatura de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Palafrugell per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 20112012.

18.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
SPORTS-77, PER A L’ADQUISICIÓ D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DELS/DE LES
JOVES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA SUMA’T.- Aprovació.Vista la resolució d’atorgament, amb data 13 de desembre de 2010, per part del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya del programa SUMA’T a Palafrugell,
per a la formació i inserció laboral de 51 joves sense estudis, entre 18 i 24 anys, en situació
de desocupació i inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació.
Vist el RDL14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de política
d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat,
publicat al BOE de 20 de setembre de 2011.
Atès que els mòduls formatius professionals del programa “SUMA’T de l’ajuntament de
Palafrugell són: ajudant/s de cuina, cambrer/a de sala i de pisos, adjudant/a de manteniment
d’instal·lacions d’edificis.
Atès que ha finalitzat el 100% de la formació en competències claus (100 hores) i el 75% de
formació en competències professionalitzadores (288 hores) i els joves estan en
predisposició de ser contractats mitjançant contractes de formació d’acord amb l’Ordre
TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre i
les instruccions facilitades pel departament de Programes Innovadors del SOC.
Atès que l’establiment SPORT 77 SL, amb CIF B 17480765, representada pel Sr. Josep
Barceló Vergés, amb data 26 d’octubre de 2011 va manifestar el seu interès en contractar
un jove com a aprenent d’auxiliar de manteniment i formalitzar un contracte de formació.
Atès que segons l’informe emès per la coordinadora del programa el lloc de treball
representa una pràctica professional que s’ajusta parcialment al programa formatiu
desenvolupat pels participants del mòdul d’ajudant/a de manteniments d’instal·lacions
d’edificis.
Atès la necessitat de formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Palafrugell i l’establiment SPORTS 77.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Aprovar el conveni de col·laboració entre ajuntament de Palafrugell i l’establiment SPORTS
77 per a l’adquisició d’experiència professional dels/ de les joves participants en el programa
SUMA’T.

19.- RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ,
INTERPOSADA PEL SENYOR JUAN IGNACIO LOPEZ LOPEZ.- Desestimació.VISTA la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total de
dos mil cinc-cents trenta-sis euros amb setanta-un cèntims (2.536,71€), interposada pel
senyor Juan Ignacio López López, amb data d’entrada 23 de juny de 2011 i número de
registre 9670, pels danys materials patits pel vehicle matrícula 6782-CJT, com a
conseqüència, segons les seves declaracions, de la retirada del vehicle per part de la grua
municipal.
ATÈS que instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que donaven
motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar audiència al
reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 11 del Reial Decret 429/93, de 26
de març, presentant aquest, un escrit d’al·legacions amb data d’entrada 30 de setembre de
2011 i número de registre 14607, en el qual, en síntesi, reitera els fets exposats en l’escrit de
reclamació inicial i demana, a més, que es porti a terme una pràctica de prova i s’incorporin
a l’expedient les proves documentals que sol·licita.
ATÈS que la pràctica de prova proposada, no s’ha considerat necessària, per part de
l’instructor, al constar a l’expedient elements suficients per fonamentar la resolució, d’acord
amb l’article 9 del Reial Decret 729/93, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.
ATÈS l’informe emès per la societat Grues Mic Assistència, responsable de la retirada del
vehicle, en el qual es detalla el procediment efectuat per la retirada de l’esmentat vehicle, i
segons el qual durant el servei no es va produir cap incidència que causés cap dany
mecànic al vehicle retirat.
ATÈS que del que s’ha exposat, de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de
dret, no se’n desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, ja que en
cap moment han quedat acreditats els fets que varen servir de base per interposar aquesta
reclamació, no existint, per tant, relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i
els danys que s’al·leguen.
ATÈS el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret 429/93,
de 26 de març.
ATÈS el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada pel
senyor Juan Ignacio López López.
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20.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L’ASSOCIACIÓ DE CARNISSERS I TRACTANTS DE BESTIAR DEL BAIX EMPORDÀ –
ANY 2012.- Aprovació.Atès que és intenció de l’Ajuntament de Palafrugell i de l’Associació de carnissers i tractants
de bestiar del Baix Empordà, mantenir el servei de l’Escorxador i disminuir el dèficit
d’explotació.
Atès que existeix la voluntat d’articular l’esmentat objectiu mitjançant conveni de
col·laboració anual prorrogable, amb els drets i obligacions que consten en l’esborrany de
conveni per l’any 2012.
Atès el que estableix l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
La Junta de Govern Local acorda per majoria, amb l’abstenció del regidor senyor Vencells,
d’acord amb el que disposa l’article 28.2 de la Llei 30/92:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació
de carnissers i tractants de bestiar del Baix Empordà, per mantenir el servei de l’Escorxador
i disminuir el dèficit d’explotació, amb una vigència anual (1 de gener de 2012 a 31 de
desembre de 2012), prorrogable any a any.
Els aspectes més destacats del conveni són:
-

Compromís de reduir i disminuir la generació de residus especials de l’Escorxador
Municipal.

-

Manteniment de la plantilla adscrita en exclusiva a l’Escorxador, amb dues persones.

-

L’Ajuntament de Palafrugell assumirà, per l’any 2012, com a màxim, un dèficit del
servei de 14.000 euros. L’excés sobre aquest import serà assumit per ambdues
parts, en igual quantitat.

-

El compromís d’assolir a mig termini que el dèficit econòmic sigui zero.

-

Mantenir la garantia de 7.000 euros dipositada a la Tresoreria Municipal pel
compliment de les obligacions derivades del present conveni.

Segon.- Notificar el present acord a l’Àrea de Serveis Municipals i a l’Associació
anteriorment esmentada.

21.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.603 de data 9 de novembre de
2011, presentada pel senyor ANTONI TARDIO GEMAR, en la qual sol.licita l’aplicació de la
quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries domèstiques corresponent a
l’immoble situat al carrer Mestre Barcelo i Matas, número 17-1r-2a.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
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1. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les següents
tarifes:
a) Quota normal per cada vivenda independentment de la classe que sigui, a l’any de
138,00€.
b) Quotes reduïdes
1. Per cada vivenda independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció del 30
% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin acreditar un ús
normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb un mínim de 12 entregues a
l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no contemplats en els contenidors
de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i envasos). Per a l’aplicació de la quota
reduïda serà requisit indispensable que s’aporti el corresponent document justificatiu de les
entregues realitzades a la deixalleria municipal.
Atès que es comprova que la instància presentada compleix tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’aplicació de la quota reduïda en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries domèstiques tal com segueix a continuació:
Núm.
Registre
16.603

Núm.
Pòlissa
4467140

Titular

Import

TARDÍO GEMAR ANTONI

41,40€

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor Antoni Tardío Gemar,
en concepte de Taxa per recollida d’escombraries per import de 41,40.-€, els quals seran
ingressats en el compte bancari de la persona interessada.
Tercer.- Notificar a les persona interessada i als departaments d’Intervenció i tresoreria.

2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.900 de data 15 de novembre del
2011, presentada pel senyor ENRIC VILA LLAMBRICH per la qual sol.licita la devolució
d’ingressos indeguts en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció del vehicle matrícula
-1043-BPL, corresponents al segon, tercer i quart trimestres de l’any 2011, al·legant que la
baixa definitiva és del primer 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.”
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ENRIC VILA
LLAMBRICH, tal com segueix a continuació:
Any

Núm.
Rebut

Titular

2011

480809

VILA LLAMBRICH ENRIC

Matrícula Import
-1043-BPL

47,93€

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

3) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16.829 de data 14 de novembre del
2011, presentada pel senyor A C S en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula - 4277-BHR, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de
l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de
23 de desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a
transportar-les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33
per cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -4277-BHR, reuneix els
requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
pel vehicle matrícula -4277-BHR a nom del senyor A C S amb efectes de l’any 2012 i
posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i tresoreria.
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4) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16082 presentada en data 28
d’octubre de 2011 per la senyora ROSA MARIA SOLANO GIFRE, on sol·licita la devolució
d’ingressos indeguts en concepte d’IBI, més els corresponents interessos de demora, dels
exercicis 2006 a 2010, en relació a la finca amb referència cadastral
6908101EG1460N0001FI, al·legant que actualment aquest terreny és de naturalesa rústica.
Atès que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell va ser publicat al DOGC
núm. 4855 de data 3/4/2007, i és quan la finca esmentada va passar a ser de naturalesa
rústica.
Vist l’article 75 del RDL 2/2004, que diu textualment:
Article 75. Meritació i període impositiu.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el
Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament
posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions
cadastrals
resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral
dels béns immobles de característiques especials coincideix amb la que preveuen les
normes reguladores del Cadastre immobiliari.
Atès que segons l’article anterior aquesta modificació cadastral té efectes a partir de l’1 de
gener de 2008.
Vist l’article 32 de la Llei 58/2003, que estableix l’obligació d’abonar els interessos de
demora amb la devolució d’ingressos indeguts de caràcter tributari.
Atès que es comprova que la senyora SOLANO no té deutes pendents en fase executiva al
Servei de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, en concepte d’IBI, a nom de la senyora
SOLANO GIFRE ROSA MARIA, per un import total de 512,91 euros, segons el següent
detall:
Rebut/any
313621/08
377876/09
451105/10

Import principal
164,36
172,98
175,57

Total
164,36
172,98
175,57
512,91

Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses per un import total de 60,92 euros,
corresponents als interessos de demora meritats en la devolució aprovada en el punt
anterior, a nom de la senyora SOLANO GIFRE ROSA MARIA, a càrrec de la partida
12.934.35200 del pressupost de despeses d’enguany, d’acord amb el següent detall:
ANY Impost
sobre Béns
Immobles
2008

Data inici
29/07/2008

Data final
31/12/2008
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meritats
155

Base
164,36

Tipus
7,00

Import
4,89
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2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010

01/01/2009
01/04/2009
01/01/2010
01/01/2011
23/07/2009
01/01/2010
01/01/2011
28/07/2010
01/01/2011

31/03/2009
31/12/2009
31/12/2010
17/11/2011
31/12/2009
31/12/2010
17/11/2011
31/12/2010
17/11/2011

90
275
365
321
161
365
321
156
321

164,36
164,36
164,36
164,36
172,98
172,98
172,98
175,57
175,57

7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Total

2,84
6,19
8,22
7,23
3,82
8,65
7,61
3,75
7,72
60,92

Tercer.- Atès que es comprova que els rebuts es van fer efectius mitjançant domiciliació
bancària, us informem que la devolució es farà efectiva mitjançant ingrés al mateix compte
que vareu fer el pagament.
En cas que esteu interessats que la devolució sigui ingressada en un altre compte bancari
caldrà que ens feu arribar, en el termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de
persones jurídiques la còpia dels poders de l’administrador), un núm. de compte corrent,
omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de
l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de
l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de
rebuts”.
Quart- Notificar aquest acord la interessada, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

5) Vista la instància amb núm. de registre d’entrada 12692 presentada en data 26 d’agost de
2011 pel senyor FRANCESC OLIACH GASOL, per la qual presenta recurs de reposició
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2011, que va aprovar la
devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre Béns Immobles dels exercicis
2008 a 2010, corresponent a la finca amb referència cadastral 6908205EG1460N, al·legant
que procedeix l’ingrés dels interessos de demora en aplicació de l’article 32 de la Llei
General Tributària.
Vista la devolució aprovada per modificació de la naturalesa d’aquesta finca, que va passar
de naturalesa urbana a rústica, per import de 754,40 euros, d’acord amb el següent detall:
Any
Impost
sobre
Béns
Immobles
2008
2009
2010

Quota
pagada
241,74
254,42
258,24

Data de
pagament
5/8/2008
5/8/2009
9/8/2010

Import a
retornar
241,74
254,42
258,24
754,40

data
ordre
devolució
11/8/2011
11/8/2011
11/8/2011

Vist l’article 32 de la Llei 58/2003 que estableix l’obligació d’abonar els interessos de demora
amb la devolució d’ingressos indeguts de caràcter tributari.
Atès que els interessos de demora meriten 78,24 euros d’acord amb el següent detall:
ANY

Data inici Data final
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Import

19

Ajuntament de Palafrugell

Impost
sobre
Béns
Immobles
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010

meritats

05/08/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/01/2010
01/01/2011
05/08/2009
01/01/2010
01/01/2011
09/08/2010
01/01/2011

31/12/2008
31/03/2009
31/12/2009
31/12/2010
11/08/2011
31/12/2009
31/12/2010
11/08/2011
31/12/2010
11/08/2011

148
90
275
365
223
148
365
223
144
223

241,74
241,74
241,74
241,74
241,74
254,42
254,42
254,42
258,24
258,24

7,00
7,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

6,86
4,17
9,11
12,09
7,38
5,16
12,72
7,77
5,09
7,89

TOTAL

78,24

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat i en conseqüència aprovar el
reconeixement de despeses per import de 78,24 euros a favor del senyor FRANCESC
OLIACH GASOL a càrrec de la partida 12.934.35200 del pressupost de despeses
d’enguany.
Segon.- Donar trasllat a al tresoreria municipal per tal que efectuï el pagament de la
despesa reconeguda en el punt anterior en el mateix compte bancari on es va efectuar el
pagament de la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’Impost sobre Béns Immobles .
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 16295 presentada en data 3 de
novembre de 2011 pel senyor SERGIO MORGADO GONZÁLEZ, 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 4312506EG1441S0007HI, 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
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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 període voluntari de pagament de l’Impost sobre
Béns Immobles de l’any 2011 a finalitzar el 31/8/2011.
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.

7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 14340, presentada en data 26/9/2011
pel senyor EMILIO PUCHAL MAS, on sol·licita la devolució d’ingressos indeguts pagats en
concepte d’IBI en relació a la finca amb referència cadastral 5280107EG1358S0004OI,
objecte tributari av. Joan Pericot i Garcia, 46, Esc. 1 -1 4, al·legant que aquest aparcament
mai ha estat de la seva propietat.
Vista l’escriptura de compravenda atorgada pel notari ANTONIO FRANCES Y DE MATEO,
de data 19/11/1984, núm. 2081 del seu protocol, on la finca abans esmentada s’adjudica a la
senyora MARIA PILAR MARRO BURRELL.
Vista la nota del Registre de la Propietat de Palafrugell de data 4 de novembre de 2011, on
és constata que aquesta finca consta inscrita a favor de la senyora MARIA PILAR MARRO
BURRELL des del 12 de març de 1985.
Atés que en l’escriptura de compravenda atorgada pel notari CANEDA GOYANES en data
20/3/2003, núm. 550 del seu protocol, on el senyor ANTONIO MARRO BURRELL ven al
senyor EMILIO PUCHAL MAS i a MARIA PIQUE MOR el pàrking núm. 5, referència
cadastral 5280107EG1358S0005PO, però en l’escriptura fa constar i adjunta el rebut d’IBI
de la referència del pàrking núm. 4 (5280107EG1358S0004OI).
Atès que es comprova que el senyor PUCHAL no té cap deute pendent en fase executiva en
el Servei de Recaptació Municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa el rebut d’IBI núm. 515803/11, d’import 47,70 euros, a nom del
senyor PUCHAL.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor PUCHAL, per un
import total de 269,06 euros, segons el següent detall:
Núm.rebut/any
258877/07
310123/08
374333/09
447504/10

Import
121,25
44,13
46,44
47,14
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Recàrrec
9,43

Interessos
0,67

A retornar
121,25
44,13
46,44
57,24
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Total

269,06

Tercer.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels
poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions
Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes,
16, 17200 Palafrugell, o bé des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell
(www.palafrugell.cat), amb el tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Quart- Aprovar una nova liquidació, a nom de la senyora MARIA PILAR MARRO
BURRELL, pels exercicis 2008 a 2011 (IBIUL 529023/11 d’import 185,41 euros), en relació a
la finca amb referència cadastral 5280107EG1358S0004OI, corresponent a l’aparcament
núm. 4, que no s’haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció, als efectes oportuns.

8) Vista la resolució estimatoria emesa per l‘Agència Tributària de La Bisbal en data 3 de
novembre de 2011, segons la qual la societat CONSTRUCCIONS JOSEP ALSINA S.L.
(NIFB17222738), ha cessat de l’activitat amb número de referència 890100074654 en data 1
de gener de 2010.
Atès que es comprova que consta pendent el rebut número 525337 en concepte de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques i d’acord amb les dades comunicades per l’Administració
d’Hisenda de La Bisbal, i el que disposa l’article 92 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre
de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la societat
CONSTRUCCIONS JOSEP ALSINA S.L. amb NIF B17222738, tal com segueix a
continuació:
Exercici
2011

Núm. rebut
525337

Quota municipal
132,41€

Recàrrec Diputació
39,72€

Total
172,13€

Segon.- Notificar el següent acord a la persona interessada, a l’agència tributària i als
departaments d’intervenció i tresoreria.

22.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/87:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 11 920 22604

7.080,00

CASTILLO MEDINA, ALBERT. DESPESES JURÍDIQUES DEFENSA PENAL 4
POLICIES LOCALS. ACORD COMISSIÓ PARITÀRIA 4.10.11

2011 32 241 22607

9.750,00

SUARA SERVEIS SCCL. PROGRAMA FORMATIU AUXILIARS DE CUINA
PROJECTE SUMA’T GRUP 1 (ED)

TOTAL RELACIÓ

16.830,00
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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 81 130 62500
2011 61 337 22611
2011 11 920 63200
2011 11 920 63200
2011 71 155 61901
2011 21 151 64000
TOTAL RELACIO

Import Text lliure
TRADESEGUR SA. RENOVACIO VERIFICACIO PERIODICA EQUIP RADAR
1.003,00 LASER N. UX017823 POLICIA LOCAL (PO)
EDUARD SURIÑACH VISSA SL. REPARACIO MOBLE TRANSPORTABLE
371,06 PROGRAMA PIJCES JOVENTUT (JO)
SARDIÑA RAMOS ANTONIO. CARRILS PER A FOCUS I BOMBETES
2.982,84 IL.LUMINACIO SALA CAN GENIS PER EXPOSICIONS (JO)
LAMPISTERIA RF 2000 SL. INSTAL.LACIO ELECTRICA FOCUS AMB GUIES
387,04 PER A SALA EXPOSICIONS CAN GENIS (JO)
863,76 FITOR FORESTAL SL. TALLAR PI AL PASSEIG CIPSELA DE LLAFRANC (AS)
AGW CONSULTORS ESTRUCTURES SCP. ASSESSORAMENT ESTRUCTURA
2.891,00 PROJECTE REHABILITACIO COBERTA EDIFICI CAN GENIS (UR)
8.498,70

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) FELICITACIONS.La Junta de Govern Local acorda per unanimitat felicitar als components de la banda de rock
“Alls Nous Piquen”, per haver guanyat el tercer premi Exit, a l’edició d’enguany del premis
Zona 9.

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