Ajuntament de Palafrugell

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 D’AGOST 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
Sra. MARIA TERESA FRIGOLA i BORRAS
Sr. LLUÍS PUJOL i MASCORT
Sr. FREDERIC PRATS i ESTEVE
Regidors convidats:
Sr. XAVIER RANGEL i MARTÍNEZ
Sra. MARGARITA MAURI i JUNQUÉ
Secretari:
Sr. JORDI TURON i SERRA
Interventor acctal.:
Sr. GUSTAU TAPIAS i SOLÀ
En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer
sessió ordinària en primera convocatòria, essent les nou i cinc minuts del matí del dia 18
d’agost de 2011.
Hi assisteixen els qui es relacionen al començament de l’acta.
La regidora senyora Begonya Montalban excusa la seva assistència.

1.- LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Aprovació.Es dóna per llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 11 d’agost de 2011,
l’esborrany de la qual ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació i s’aprova.
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2.- ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 2 I NÚM. 3 DEL PROJECTE EXECUTIU
D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE L’EDIFICI DE LA BÒBILA VELLA, A
PALAFRUGELL.- Aprovació.Vist que en data 19 de març de 2010 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar
definitivament el projecte executiu d’urbanització dels entorns de l’edifici de la Bòbila Vella, a
Palafrugell.
Atès que en data 18 de juny de 2010 la Junta de Govern Local va adjudicar definitivament
aquestes obres a l’empresa Construccions Fusté S.A.
Atès que les obres d’urbanització es van iniciar en data 26 d’abril de 2011.
Atesa l’acta de preus contradictoris núm. 2 i núm. 3 de les obres d’urbanització dels entorns
de l’edifici de la Bòbila Vella, a Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 i núm. 3 de les obres d’urbanització
dels entorns de l’edifici de la Bòbila Vella, a Palafrugell, que no comporta modificació del
preu d’adjudicació del contracte.
Segon.- Notificar aquest acord d’aprovació a l’Àrea d’Intervenció i a l’empresa
Construccions Fusté S.A.

3.- PRÒRROGA OBRES URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE LA BÒBILA VELLA, A
PALAFRUGELL: CONSTRUCCIONS FUSTÉ.- Aprovació.Vist que en data 19 de març de 2010 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el
projecte bàsic i executiu de les obres d’urbanització dels entorns de la Bòbila Vella, a
Palafrugell.
Atès que en data 18 de juny de 2010 es van adjudicar les obres d’Urbanització dels entorns
de la Bòbila Vella, de Palafrugell, a l’empresa Construccions Fusté SA.
Atès que en data 26 d’abril de 2011 es va signar l’acta de replanteig i inici de les obres.
Atès que en data 12 d’agost de 2011, registre d’entrada 12215, l’empresa
CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA demana mitjançant un escrit que se’ls concedeixi una
ampliació fins el dia 15 de setembre de 2011, per la finalització de les obres, i en concret:
-

Acabar la pavimentació amb llamborda
Acabar de netejar i protegir tot el ferro que hi ha a la part del paviment
Col.locar les papereres i la font
Fer la protecció dels forats amb relliga
Construir l’armari de l’enllumenat públic
Col.locar l’enllumenat públic

Atès que segons l’Àrea d’Urbanisme, no existeix cap inconvenient per prorrogar la data de
finalització de les obres fins del 15 de setembre de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Concedir a CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA, amb domicili a la Carretera de Girona a Sant
Feliu de Guíxols, Km 11,5 (17244) de Cassà de la Selva, una prorroga fins el dia 15 de
setembre de 2011 per a la finalització de les obres d’urbanització dels entorns de la Bòbila
Vella, a Palafrugell, i en concret:
-

Acabar la pavimentació amb llamborda
Acabar de netejar i protegir tot el ferro que hi ha a la part del paviment
Col.locar les papereres i la font
Fer la protecció dels forats amb relliga
Construir l’armari de l’enllumenat públic
Col.locar l’enllumenat públic

4.- AVALS.- Devolució.VISTA la instància presentada en data 18 d’abril de 2011, amb registre d’entrada número
6178/11, pel senyor Carlos Izquierdo Gimenez, 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 427/10, concedida per acord de Junta de Govern Local
celebrada en data 1 d’abril de 2011.
ATÈS l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 29 de juliol 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 8 d’abril 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 18 d’abril de 2011, amb registre
d’entrada número 6178/11, pel senyor Carlos Izquierdo Gimenez, de devolució de la
garantia de 3.000€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 427/10, 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 Carlos Izquierdo Gimenez i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

5.- OBRES.- Certificacions.1) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 2 de les obres incloses en el projecte
de la FASE IV DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE PALAFRUGELL, executades per l’empresa
SEITEC SL, per un import de 14.703,73 euros, amb càrrec a la partida número 71 155
61900 del pressupost d’enguany.
2) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 2 de les obres incloses en el projecte
d’AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT PÚBLIC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL CASAL,
A PALAFRUGELL – FASE IV, executades per l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, per
un import de 54.786,27 euros, amb càrrec a la partida número 21 150 61905 del pressupost
d’enguany.
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3) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 6 de les obres incloses en el projecte
de TRACTAMENT URBÀ DEL CARRER CHOPITEA, A CALELLA, executades per l’empresa
ARGON INFORMÀTICA SA, per un import de 151.884,38 euros, amb càrrec a la partida
número 21 150 61934 del pressupost d’enguany.
4) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 3 de les obres incloses en el projecte
d’URBANITZACIÓ ENS ENTORNS DE LA BÒBILA VELLA, A PALAFRUGELL, executades
per l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA, per un import de 40.767,40 euros, amb càrrec
a la partida número 21 150 61941 del pressupost d’enguany.
5) S’acorda per unanimitat aprovar la certificació núm. 4 de les obres incloses en el projecte
d’URBANITZACIÓ ENS ENTORNS DE LA BÒBILA VELLA, A PALAFRUGELL, executades
per l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA, per un import de 19.583,12 euros, amb càrrec
a la partida número 21 150 61941 del pressupost d’enguany.

6.- PETICIÓ REVISIÓ COMPLEMENTS AGENT POLICIA LOCAL.- Desestimació.1. Atès el contingut de la Resolució de l’Alcaldia número 776/2011, que literalment diu:
Primer.- Adscriure, mitjançant el sistema de mobilitat administrativa, a la senyora DOLORES
MIGUEL RAMIREZ, Agent de la Policia Local, grup C2, complement de destí 14, a l’Àrea
d’Educació per realitzar tasques de suport administratiu per circumstàncies de la producció i
acumulació de tasques, amb efectes del dia 13 d’abril de 2011 i fins al 30 de setembre de
2011. Un cop finalitzat aquest termini, la Cap de l’Àrea d’Educació realitzarà un informevaloració per si s’escau prorrogar aquesta adscripció.
Les seves retribucions brutes mensuals són les següents:
- Sou base: 599,25 euros (grup C2)
- Antiguitat: 179,00 euros
- Complement de Destí: 305,01 euros
- Complement específic: 428,18 euros
- Complement de productivitat: 490,29 euros
La jornada laboral ordinària serà de 35 hores setmanals.
L’horari de treball serà el següent:
De dilluns a divendres, de les 15h a les 20h i dimecres i divendres de les 8h a les 13h
Les funcions a realitzar per l’agent, seran les següents:
 Atenció al públic i informació dels cursos i activitats que es desenvolupen en el
Centre municipal d’Educació.
 Desenvolupament de tasques administratives vinculades a l’Àrea.
 Controli seguiment de la cessió d’espais del centre.
 Atenció en els espais de noves tecnologies.
 Arxiu de documents.
 Altres tasques administratives.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, al Cap de l’Àrea de la Policia Local, a la
Cap de l’Àrea d’Educació, a la Junta de Personal i a les seccions sindicals SPPME-CAT i
SFP.
2. Atès que el dia 2 d’agost de 2011, registre d’entrada 11644, la senyora Dolors Miguel
Ramirez, ha presentat escrit en què sol.licita la revisió a l’alça, dels seus complements
específics i de productivitat, que s’han vist reduïts i modificats.
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3. Atès que l’esmentat canvi de lloc del treball, fou a petició i instància de la interessada, de
forma consensuada i de mutu acord amb l’Ajuntament de Palafrugell.
4. Atès que la reducció dels esmentats complements es fonamenta en gran part, per la
reducció de jornada i la supressió de la prolongació de jornada (PJ), passant d’una jornada
ordinària de 40 hores setmanals a 35 hores setmanals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la petició de revisió del complement específic i del complement de
productivitat de la senyora Dolors Miguel Ramírez, funcionària de carrera, grup C2,
complement de destí 14, d’acord amb els arguments anteriorment exposats.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, al Cap de l’Àrea de la Policia Local, a la
Cap de l’Àrea d’Educació, a la Junta de Personal i a les seccions sindicals SPPME-CAT i
SFP.

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

8.- PETICIÓ COMUNITAT DE PROPIETARIS CALA NOSTRA PERQUÈ LA
GENERALITAT DE CATALUNYA FACI EL MANTENIMENT I L’ACTUALITZACIÓ
TECNOLÒGICA DEL REPETIDOR DE TV A AIGUA XELIDA.- Aprovació.Atès que el dia 12 d’agost de 2011, registre d’entrada 12183, el representant de la
Comunitat de Propietaris Cala Nostra, d’Aigua Xelida, DR GISCOM SL, amb NIF B17967779
i domicili al carrer Torroella, 41 (17200) de Palafrugell), sol.licita a l’Ajuntament de
Palafrugell, suport per demanar a la Generalitat de Catalunya, que es faci càrrec de les
despeses de manteniment i actualització tecnològica, del repetidor de televisió situat en
aquest sector urbanístic del nucli costaner de Tamariu.
Atès que existeix el vistiplau de l’equip de govern.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Demanar a la Generalitat de Catalunya (Televisió de Catalunya SA – Carretera de la TV3 s/n
– 08970 Sant Joan Despí), que es faci càrrec de les despeses de manteniment i
actualització tecnològica, del repetidor de televisió situat en aquest sector urbanístic del nucli
costaner de Tamariu, municipi de Palafrugell.

9.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA AL
CARRER BEGUR, 84, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 8 d’agost de 2011, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament
de Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al
carrer Begur, 84 de Palafrugell, hi ha vegetació que sobresurt a la via pública i està tocant
una línia de subministrament elèctric d’enllumenat públic i tapant senyals de circulació.
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 JORDI BURDAS VERGES, amb domicili al carrer Violeta, 14
ATIC A (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca situada al
carrer Begur, 84, de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

10.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER VISTA ALEGRE, 11, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que el dia 9 d’agost de 2011, l’Inspector de la Via Pública i activitats de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al carrer
Vista Alegre, 11 de Palafrugell, que el solar objecte de la inspecció es troba en estat
d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet que ocasiona males condicions
d’higiene i seguretat, perjudicant la convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a IMMOBILIARIA BAIX EMPORDÀ, amb DNI número A-17 024 274, amb
domicili al carrer Mas Agustí cr. La Fosca 32 (17230) de Palamós, perquè en el termini de 10
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que
sobresurt de la finca situada al carrer Vista Alegre, 11, de Palafrugell, fent-li l’advertiment
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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.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER VISTA ALEGRE, 15, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que el dia 9 d’agost de 2011, l’Inspector de la Via Pública i activitats de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al carrer
Vista Alegre, 15 de Palafrugell, que el solar objecte de la inspecció es troba en estat
d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet que ocasiona males condicions
d’higiene i seguretat, 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 LLUIS SUÑER VICENS, amb domicili al carrer Molí de Vent, 9
P02 1 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca situada al
carrer Vista Alegre, 15, de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini
establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

12.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER VISTA ALEGRE, 17, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que el dia 9 d’agost de 2011, l’Inspector de la Via Pública i activitats de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al carrer
Vista Alegre, 17 de Palafrugell, que el solar objecte de la inspecció es troba en estat
d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet que ocasiona males condicions
d’higiene i seguretat, perjudicant la convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la senyora OLGA BORREL PARALS, amb domicili al carrer Anselm
Clavé, 25 P01 1 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca
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situada al carrer Vista Alegre, 17, de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el
termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

13.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER VISTA ALEGRE, 21, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que el dia 9 d’agost de 2011, l’Inspector de la Via Pública i activitats de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al carrer
Vista Alegre, 21 de Palafrugell, que el solar objecte de la inspecció es troba en estat
d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet que ocasiona males condicions
d’higiene i seguretat, 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 JOAN BORRELL PONS, amb domicili al carrer Girona, 8
(17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca situada al carrer Vista
Alegre, 21, de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

14.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER VISTA ALEGRE, 19, CANTONADA ERNEST LLUCH, 10, AL TERME
MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 09 d’agost de 2011, l’Inspector de la Via Pública i activitats de l’Ajuntament
de Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al
carrer Vista Alegre-Ernest Lluch, 19-10 de Palafrugell, que el solar objecte de la inspecció es
troba en estat d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet que ocasiona males
condicions d’higiene i seguretat, perjudicant la convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la senyora ROSER CAPELLA PALE, amb domicili al carrer Ample, 2
P02 1 (17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca situada al
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carrer Vista Alegre-Ernest Lluch, 19-10, de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en
el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

15.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA
AL CARRER ERNEST LLUCH, 12, AL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.Aprovació.Atès que el dia 9 d’agost de 2011, l’Inspector de la Via Pública i activitats de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al carrer
Ernest Lluch, 12 de Palafrugell, que el solar objecte de la inspecció es troba en estat
d’abandonament amb gran acumulació de vegetació, fet que ocasiona males condicions
d’higiene i seguretat, perjudicant la convivència i seguretat dels veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la senyora ANNA CAPELLA MASSANEDA, amb domicili al carrer Arc, 1
(17200) de Palafrugell, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a netejar la vegetació que sobresurt de la finca situada al carrer
Ernest Lluch, 12, de Palafrugell, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert,
l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

16.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA A
L’AVINGUDA D’ANTONI J. ROVIRA, 9, A CALELLA DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 22 d’octubre de 2010, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals, ha emès
informe en què fa constar que el solar situat a l’Avinguda d’Antoni J.Rovira, 9 de Calella de
Palafrugell, està en molt mal estat de neteja, salubritat i ornat públic.
Donat que amb data 3 de juny de 2011, l’Inspector de la via pública de l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada al
Avinguda d’Antoni J.Rovira, 9, de Calella, queda pendent de netejar la meitat del solar i que
està en molt mal estat de neteja, salubritat i ornat públic.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret legislatiu 1/2005, 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al senyor FRANCISCO ZARAGOZA TARRAGÓ, amb domicili al carrer
Emancipació, 17 5-2 (08017) de BARCELONA, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de
la recepció d’aquest requeriment procedeixi a netejar la meitat del solar que queda pendent
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de netejar, situat a l’Avinguda d’Antoni J.Rovira, 9 que estar en molt mal estat, 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 multes coercitives fins que s’executi la mesura.

17.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: ABOCAMENT
D’AIGÜES RESIDUALS AL CAMÍ DE RONDA DE TAMARIU A LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 28 de juliol de 2011, l’inspector de l’ACA, senyor Josep Maria Torramilans
Arbat, comunica a l’Àrea de Serveis de l’Ajuntament de Palafrugell, que ha trobat un
abocament d’aigües residuals al mar, situat a prop del Camí de Ronda de Tamariu a
Llafranc, localitzat a les coordenades UTM X: 517356, Y: 4640210 i que prové de l’habitatge
situat a les coordenades UTM X: 517342, Y: 4640146 al Terme municipal de Palafrugell.
Atès que l’Àrea de Serveis, un cop comprovada la presència d’aquests abocaments d’aigües
negres al mar, on s’identifica l’habitatge amb referència cadastral número 7203104, sent el
titular, SENESCO SL, amb CIF B 8 259 285, amb domicili al carrer París, 188, Portal B Ent.
(08036) de Barcelona.
Vist el Decret 130/2003 que aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, i que
incorpora les determinacions per tal d’assegurar el correcte funcionament dels serveis
públics en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció i la millora de la
qualitat i el sanejament de les aigües.
Atès el que disposa els articles 93, 96 i 98 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999,
de procediment administratiu i Règim jurídic de les administracions públiques.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a SENESCO SL, amb CIF número B-08 259 285, amb domicili al carrer
Paris, 188 portal B Ent (08036) de Barcelona, perquè en el termini de 10 dies hàbils des de
la recepció d’aquest requeriment connecti adequadament la xarxa d’aigües negres de la
finca segons referència cadastral 7203104, i seguint les indicacions de l’Àrea de Serveis, en
cas contrari l’Ajuntament de Palafrugell procedirà subsidiàriament a executar l’actuació
procedint a liquidar els costos mitjançant el corresponent procediment legal establert a la Llei
General Tributària (58/2003) i al Reglament General de Recaptació (2005).
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.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea de Serveis Municipals.

18.- ORDRE D’EXECUCIÓ NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA SITUADA A
LA CARRETERA VELLA DE CALELLA (XIPRER) AL TERME MUNICIPAL DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 3 de juny de 2011, el Tècnic de l’Àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament
de Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada a la
carretera vella de Calella, sense número, referència cadastral 17124A005000310000SB,
presenta un estat d’acumulació d’estris, residus runa i brossa; ocasionant males condicions
d’higiene, seguretat i ornat públic, perjudicant la convivència i seguretat dels veïns. D’altra
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banda hi ha vegetació que surt des de la finca i envaeix la via pública, impedint el correcte
trànsit de vianants i vehicles.
Atès que s’ha realitzat el servei d’inspecció de la via públic, realitzant les comprovacions
oportunes i s’observa que queda pendent de retallar el xiprer que envaeix la via pública,
impedint el correcte trànsit de vianants i vehicles.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de neteja,
salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a GIN LEMON SL, amb NIF número B-17294166, amb domicili al carrer
Talaia, 10 (17467) de Saus (Girona), perquè en el termini de 10 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar el xiprer que surt de la finca segons
referència cadastral 17124A005000310000SB, envaint la via pública, 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.

19.- REQUERIMENT SOROLLS CROISSANTERIA DE LLAFRANC.- Aprovació.Atès que el dia 10 d’agost de 2011, s’han presentat queixes veïnals enfront la Croissanteria
Llafranc, de la Plaça Promontori, 11 del nucli costaner de Llafranc, ja que a partir de les
21.00 hores fins a les 23.00 hores, posen uns altaveus amb el volum alt, per comunicar als
clients que la seva comanda està preparada, sense tenir autorització municipal.
Atès el que estableix la normativa sectorial específica en matèria de contaminació acústica,
conforme els veïns tenen el dret al descans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir a la Croissanteria Llafranc, situada a la Plaça Promontori, núm. 11 del
nucli costaner de Llafranc, perquè s’abstingui de posar els altaveus amb el volum alt, per
comunicar als clients que la seva comanda està preparada, ja que no té autorització
municipal, cas contrari l’Ajuntament adoptarà les mesures correctores oportunes, i sense
perjudici, si s’escau, de tramitar expedient sancionador.
Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord
perquè el representant legal de l’esmentat establiment realitzi les al.legacions i observacions
que estimi convenients.

20.- REQUERIMENT SOROLLS RESTAURANT BADIA.- Aprovació.Atès que el dia 10 d’agost de 2011, s’han presentat queixes veïnals enfront el Restaurant
Badia, de la Plaça Promontori, 8 del nucli costaner de Llafranc, ja que a partir de les 23.30
hores, posen música amb gran volum i soroll (ambientació musical), sense tenir autorització
municipal.
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Atès el que estableix la normativa sectorial específica en matèria de contaminació acústica,
conforme els veïns tenen el dret al descans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Requerir al Restaurant Badia, situat a la Plaça Promontori, núm. 8 del nucli
costaner de Llafranc, perquè s’abstingui de posar música a gran volum (ambientació
musical), ja que no té autorització municipal, cas contrari l’Ajuntament adoptarà les mesures
correctores oportunes, i sense perjudici, si s’escau, de tramitar expedient sancionador.
Només pot posar música ambiental: difondre la música mitjançant elements electrònics de
petit format, baixa intensitat i potència, o amb instruments acústics sense altaveus ni
amplificadors.
Segon.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord
perquè el representant legal de l’esmentat establiment realitzi les al.legacions i observacions
que estimi convenients.

21.- REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS PÚBLICS DE REPARACIÓ,
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES, MOBILIARI URBÀ,
PATRIMONI IMMOBILIARI I CLAVEGUERAM, DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Vista la instància núm. 11534 de data 29 de juliol de 2011 presentada per la senyora Imma
Giralt Ventura, com a representant de l’empresa Pere Giralt Sagrera, SA sol·licitant la revisió
de preus de l’1 de juny de 2011 a 31 de maig de 2012, del contracte de servei de
conservació de carrers, vials i voreres de les vies públiques, reparació i neteja de les xarxes
de clavegueram, així com la conservació del mobiliari urbà i patrimoni immobiliari municipal.
Atès que la clàusula 10 del Plec de Condicions Tècniques del contracte, textualment diu:
“Durant el primer any no hi haurà revisió de preus, essent el contracte a risc i ventura de
l’adjudicatari.
A partir de la segona anualitat els costos fixes de personal seran revisats en funció de
l'increment salarial que s'aprovi en el conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció
i obres públiques de la província de Girona.
Els costos fixes per la maquinària i material d'adscripció permanent, així com també, la
maquinària d'adscripció no permanent, seran revisats mitjançant l'increment experimentat
per l’índex de preus al consum (INE estatal)”
Atès que consultades les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de
preus al consum (IPC) corresponent al període de maig de 2010 a maig de 2011 és del
3,5%.
Atès que l’increment salarial del conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i
obres públiques de la província de Girona estableix un augment salarial de l’1,8%.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la revisió de preus corresponents als costos del material i maquinària
d’adscripció permanent al servei de la següent forma:
COSTOS FIXES DE MATERIAL I MAQUINÀRIA
REVISIÓ

Import mensual vigent
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 IPC 2010 / 2011 (+3,5%)

362,64 €
----------------------10.723,88 €
1.930,30 €
---------------------12.654,18 €

TOTAL MENSUAL (SENSE IVA)
IVA 18%
TOTAL MENSUAL IVA INCLÒS

Segon.- Aprovar la revisió de preus corresponent als costos de personal de la següent
forma:
REVISIÓ

Import mensual vigent
 IPC 2010 / 2011 (+1,8%)

49.469,31 €
890,45 €
--------------------50.359,76 €
9.064,76 €
-------------------59.424,52 €

TOTAL MENSUAL (SENSE IVA)
IVA 18%
TOTAL MENSUAL IVA INCLÒS

Tercer.- Aprovar la revisió de preus unitaris per hora (IVA inclòs) de la següent maquinària i
personal no fixa però preferent al servei:

MAQUINÀRIA

PREU/HORA

PREU/HORA

PREU/HORA

SENSE IMP.

+3,5% IPC

IVA INCLÒS

Màquina retroexcavadora mitjana

44,31

45,86

54,12

Màquina mini retroexcavadora

33,77

34,95

41,24

Màquina retroexcavadora giratòria 360º

51,70

53,51

63,15

Pala “carregadora” sobre pneumàtics

48,55

50,25

59,29

Màquina mini retroexcavadora amb martell

41,15

42,59

50,25

Màquina retroexcavadora amb martell

47,49

49,15

58,00

Màquina retroexcavadora giratòria amb
martell
Motonivelladora

68,59

70,99

83,77

60,14

62,25

73,45

Corró vibratori autopropulsat de 12-14 Tn.

43,27

44,78

52,84

Camió cisterna per a reg asfàltic

48,55

50,25

59,29

Màquina tallajunts

14,77

15,29

18,04

Camió grua

45,38

46,97

55,43

Camió trailer (20 Tn)

48,55

50,25

59,29

Camió dumper (12 Tn)

44,31

45,86

54,12

Camió transports (7,5 Tn)

33,77

34,95

41,24

32,72

33,86

39,96

29,55

30,59

36,09

21,10

21,84

25,77

39,04

40,41

47,68

43,27

44,78

52,84

Tractor 70 cv amb esbross. lateral i/o altres
acc.
Motocompressor
Motosserra / desbrossadora de fil
Tractor 120 cv amb esbross. lateral i/o
altres acc.
Tractor 160 cv amb esbross. lateral i/o
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altres acc.
Camió cuba-rata
Màquina mini retroexcavadora amb
escombradora
Maquina trituradora de brossa vegetal
Càmara de TV per inspecció de xarxa de
clavegueram

DESCRIPCIÓ PERSONAL

68,89

71,30

77,00

44,31

45,86

54,12

39,04

40,41

47,68

68,13

70,52

76,16

PREU/HORA

PREU/HORA

PREU/HORA

SENSE IMP.

+ 1,8% IPC

IVA INCLÒS

Encarregat

15,15

15,42

18,20

Oficial 1ª

13,15

13,39

15,80

Oficial 2ª

12,14

12,36

14,58

Manobre i peó

11,12

11,32

13,36

Ajudant especialitzat

11,49

11,70

13,80

Revisió juny i juliol 2011

10.361,24

362,64

2

725,28

130,55

TOTAL

TOTAL IVA
INCLÒS

IVA 18%

TOTAL

MESOS

IPC
+3,5%

VIGENT
SENSE IVA

Quart.- Reconèixer la quantitat de 855,83 euros impostos inclosos en concepte de revisió de
preus dels costos fixes de material i maquinària dels mesos de juny i juliol de 2011 i d’acord
amb el següent quadre:

855,83
--------------855,83

Revisió juny i juliol 2011

49.469,31

890,45

2

1.780,90

320,56

TOTAL

TOTAL IVA
INCLÒS

IVA 18%

TOTAL

MESOS

IPC
1,8%

VIGENT
SENSE IVA

Cinquè.- Reconèixer la quantitat de 2.101,46 euros impostos inclosos en concepte de
revisió de preus dels costos fixes de personal dels mesos de juny i juliol de 2011 i d’acord
amb el següent quadre:

2.101,46
------------2.101,46

Sisè.- Reconèixer la quantitat de _452,79 _ euros impostos inclosos en concepte de revisió
de preus de la maquinària d’adscripció no fixa dels mesos de juny i juliol de 2011 i d’acord
amb el següent quadre:

JUNY 2011
JULIOL 2011

IVA HORES MAQUINÀRIA IVA HORES CUBA
5.852,50
1.084,92
3.235,36
964,49
-----------------------------------9.087,86
2.049,41
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IPC +3,5%
IVA

18%

318,07
57,25 8%
-------------------

TOTAL

71,73
5,74
------------------

375,32

77,47

Setè.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Àrea d’Intervenció.

22.- REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES DE
L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, SIGNAT AMB L’EMPRESA ISS FACILITY
SERVICES.- Aprovació.Vista la instància núm. 9667 de data d’entrada en aquest Ajuntament el dia 23 de juny de
2011 presentada per la senyora AMÈLIA GARCÍA LÓPEZ com a gerent de l’empresa ISS
FACILITY SERVICES, SA, sol·licitant la revisió de preus del contracte dels serveis de neteja
de les dependències municipals de l’Ajuntament amb efectes a partir de l’1 de juny de 2011 i
fins a la finalització de contracte.
Atès l’article setè del contracte que textualment diu: “..el primer any no hi haurà revisió de
preus (1 de juny de 2007/31 de maig de 2008). A partir de l’1 de juny de 2008 hi haurà
revisió de preus aplicant la fòrmula IPC INE estatal”
Atès que consultades les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, l’índex de
preus al consum (IPC) corresponents als períodes maig de 2010 a maig de 2011, és del
3,5%.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la revisió de preus corresponents al servei de neteja de les dependències
municipals amb efectes a partir de l’1 de juny de 2011 i fins a la finalització del contracte, de
la següent forma:
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Nº

DEPENDÈNCIA**
2 Llar d’Infants Tomanyí

1.892,65

3 Llar d’Infants Belluguets

REV 3,5%

TOTAL

66,24

1.958,89

1.892,66

66,24

1.958,90

8 Can Genís (Joventut / Punt Omnia)

946,32

33,12

979,44

9 Arxiu Històric Can Rosés

328,14

11,48

339,63

10 Fundació Josep Pla

324,46

11,36

335,81

16 Teatre Municipal – Àrea de Cultura

648,91

22,71

671,63

54,08

1,89

55,97

18 Oficina de recaptació

405,57

14,19

419,77

19 Edifici Entitats C. Botines

324,46

11,36

335,81

17 Consell de la Gent Gran

21 Serveis – GIS – M. Ambient - Retecork

23.1

MENSUAL

639,49

22,38

661,87

22 Biblioteca Pública

1.351,89

47,32

1.399,21

23 Mercat municipal - WC peixateries - paviment

1.296,32

45,37

1.341,69

328,77

11,51

340,28

24 Jutjat de pau

Mercat municipal (ampliació)

577,67

20,22

597,89

32 Oficines de Benestar Social

405,57

14,19

419,77
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34 Ajuntament

1.757,47

61,51

1.818,98

35 Policia Local

1.838,58

64,35

1.902,93

36 Antiga Biblioteca
36.1

54,08

1,89

55,97

176,15

6,17

182,32

37 Centre Municipal d’Educació

2.325,26

81,38

2.406,65

38 Espai Dona (carrer Pals, 77)

216,30

7,57

223,88

54,08

1,89

55,97

175,74

6,15

181,89

Escola de Música

39 Local social C. Ample
40 WC públic Plaça Escoles de Calella
41 WC públic Canadell i Tamariu
41.1

Ampliació WC Canadell i Tamariu
42 WC públic Llafranc

42.1

Ampliació WC públic Llafranc
43 Pla de barris

283,91

9,94

293,85

410,85

14,38

425,23

94,64

3,31

97,96

256,78

8,99

265,77

115,53

4,04

119,58

TOTAL FACTURACIÓ DEPENDÈNCIES

19.847,51

** PREUS SENSE IVA
DEPENDÈNCIES ESCOLARS (CEIPS)
Nº

DEPENDÈNCIA

REV 3,5%

MENSUAL

4 CEIP Barceló i Matas

4.833,03

TOTAL

169,16

5.002,18

5 CEIP Torres Jonama

4.866,81

170,34

5.037,15

6 CEIP El Carrilet

5.296,94

185,39

5.482,33

7 CEIP Piverd

1.659,19

58,07

1.717,26

TOTAL FACTURACIÓ CEIP

17.238,93

** PREUS SENSE IVA
Segon.- Reconèixer les quantitats següents, en concepte de regularització per l’aplicació de
la revisió de preus de la facturació emesa de les dependències municipals dels mesos de
juny i juliol de 2011, d’acord amb els següents detalls:
Nº

DEPENDÈNCIA
2 Llar d’Infants Tomanyí

REV 3,5% IVA 18% IVA INC.
X 2 mesos
1.892,65
132,49
23,85
156,33

3 Llar d’Infants Belluguets

1.892,66

132,49

23,85

156,33

8 Can Genís (Joventut / Punt Omnia)

946,32

66,24

11,92

78,17

9 Arxiu Històric Can Rosés

MENSUAL

328,14

22,97

4,13

27,10

10 Fundació Josep Pla

324,46

22,71

4,09

26,80

16 Teatre Municipal – Àrea de Cultura

648,91

45,42

8,18

53,60

17 Consell de la Gent Gran

54,08

3,79

0,68

4,47

18 Oficina de recaptació

405,57

28,39

5,11

33,50

19 Edifici Entitats C. Botines

324,46

22,71

4,09

26,80

21 Serveis – GIS – M. Ambient - Retecork
22 Biblioteca Pública
23 Mercat municipal - WC peixateries
paviment
23.1
Mercat municipal (ampliació)
24 Jutjat de pau
32 Oficines de Benestar Social

-

639,49

44,76

8,06

52,82

1.351,89

94,63

17,03

111,67

1.296,32

90,74

16,33

107,08

328,77

23,01

4,14

27,16

577,67

40,44

7,28

47,72

405,57

28,39

5,11

33,50

34 Ajuntament

1.757,47

123,02

22,14

145,17

35 Policia Local

1.838,58

128,70

23,17

151,87
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36 Antiga Biblioteca
36.1

54,08

3,79

0,68

4,47

176,15

12,33

2,22

14,55

37 Centre Municipal d’Educació

2.325,26

162,77

29,30

192,07

38 Espai Dona (carrer Pals, 77)

216,30

15,14

2,73

17,87

54,08

3,79

0,68

4,47

40 WC públic Plaça Escoles de Calella

175,74

12,30

2,21

14,52

41 WC públic Canadell i Tamariu

283,91

19,87

3,58

23,45

410,85

28,76

5,18

33,94

Escola de Música

39 Local social C. Ample

41.1

Ampliació WC Canadell i Tamariu
42 WC públic Llafranc

42.1

Ampliació WC públic Llafranc
43 Pla de barris
TOTAL
DEPENDÈNCIES

94,64

6,63

1,19

7,82

256,78

17,97

3,24

21,21

115,53

8,09

1,46

9,54

REGULARITZACIÓ

1.583,97

Tercer.- Reconèixer les quantitats següents, en concepte de regularització per l’aplicació de
la revisió de preus de la facturació emesa de les dependències escolars (CEIPS) dels mesos
de juny i juliol de 2011, d’acord amb els següents detalls:
Nº

DEPENDÈNCIA
4 CEIP Barceló i Matas

REV 3,5% IVA 18% IVA INC.
X 2 mesos
4.833,03
338,31
60,90
399,21

5 CEIP Torres Jonama

4.866,81

340,68

61,32

6 CEIP El Carrilet

5.296,94

370,79

66,74

437,53

7 CEIP Piverd

1.659,19

116,14

20,91

137,05

MENSUAL

TOTAL REGULARITZACIÓ CEIPS

402,00

1.375,78

Quart.- Aprovar la revisió de preus corresponents (SENSE IVA) del servei de neteja dels
diferents patronats municipals amb efectes a partir de l’1 de juny de 2011, de la següent
forma:
PATRONAT MUSEU DEL SURO

DEPENDÈNCIA
MUSEU DEL SURO

MENSUAL
540,76

REV 3,5%
18,93

TOTAL
559,69

MENSUAL
4.290,73
1.230,23
1.243,75
1.297,83
630,88
259,97

REV 3,5%
150,18
43,06
43,53
45,42
22,08
9,10

TOTAL
4.440,91
1.273,29
1.287,28
1.343,25
652,96
269,07

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

DEPENDÈNCIA
PISCINA MUNICIPAL
ESTADI MUNICIPAL
PAVELLÓ POLIESPORTIU
PAVELLÓ PATINATGE
CAMP DEL GREGAL
AMPLIACIÓ GIMNÀS
TOTAL DEPENDÈNCIES ESPORTIVES

4.825,85

INSTITUT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

DEPENDÈNCIA
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RÀDIO MUNICIPAL

270,38

9,46

279,84

INSTITUT PROMOCIÓ ECONÒMICA

DEPENDÈNCIA
MENSUAL
OFICINA TURISME LA SAULEDA
162,24
IPEP I COMERÇ CAN ROSÉS
648,91
OFICINA TURISME I CONSULTORI CALELLA
159,98
OFICINA TURISME I CONSULTORI TAMARIU
72,11
OFICINA TURISME I CONSULTORI LLAFRANC
159,98

REV 3,5%
5,68
22,71
5,60
2,52
5,60

TOTAL DEPENDÈNCIES IPEP

TOTAL
167,92
671,62
165,58
74,63
165.58
1.245,33

Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Intervenció de Fons de l’Ajuntament, als
diferents patronats municipals i a ISS Públic Barcelona al carrer Cobalt, 58 de 08907
l’Hospitalet de Llobregat de Barcelona.

23.- CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE
LES INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL.- Modificació.Vist que la Junta de Govern celebrada el dia 4 d’abril de 2009 va adjudicar a l’empresa
AGBAR INCENDIOS, SA, actualment EMTE FIRE & SECURITY, la contractació dels serveis
de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions contraincendis dels edificis de
l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que amb motiu de les obres portades a cap a l’edifici de les peixateries, s’han instal·lat
elements contra incendis diferents dels que havia, dels que cal fer la revisió corresponent.
Atès que també s’ha d’afegir a la relació de revisions trimestrals un extintor de pols de 3 kg
del vehicle adscrit a l’Àrea de Serveis Municipals destinat al servei de lampisteria.
Atès que els elements a revisar són els següents:
AJ-34 – PEIXATERIES
-. 3 extintors pols 6 kg
-. 2 extintors C02 – 5 kg
AJ-39 – VEHICLE ÀREA SERVEIS
-. 1 extintor pols 3 kg
Atès que els preus del pressupost presentat per l’empresa Emte Fire & Security (abans
AGBAR, SA), s’ajusten als aprovats per la Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2009.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Acceptar el pressupost presentat per Emte Fire & Security (abans AGBAR, SA),
pel manteniment trimestral dels elements relacionats anteriorment i d’acord amb els preus
estipulats al contracte.
Segon.- Modificar l’inventari establert al Plec de Condicions, quedant de la manera següent:
COD

11.121.21200 –

Junta de Govern Local de 18 d’agost de 2011
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AJ-001
AJ-002
AJ-003
AJ-004
AJ-005
AJ-006
AJ-007
AJ-008
AJ-009
AJ-010
AJ-011
AJ-012
AJ-013
AJ-014
AJ-015
AJ-016
AJ-017
AJ-018
AJ-019
AJ-020
AJ-021
AJ-022
AJ-023
AJ-024
AJ-025
AJ-026
AJ-027
AJ-028
AJ-029
AJ-030
AJ-031
AJ-032
AJ-033
AJ-034
AJ-035

CONSERVACIÓ
DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS
Ajuntament
Arxiu documentació
Aula música
GIS
Sala Armaflex
Fundació Josep Pla
Nau Carrosses
Serveis Socials
Serveis SocialsCentre Obert
Serveis Municipals
Arxiu - Can Rosés
Consell gent gran
Can Genís (Joventut)
Biblioteca Pública Nova
Punt Omnia - Can Genís
Oficina de recaptació
Els Ametllers
Ass. Veins Calella
Policia Local/ edifici
Naus brigada
Ateneu
Espai Dona
Local social
La Galeria
Oficina de Turisme
Oficina de Turisme
Oficina de turisme Tamariu
Oficina de turisme Llafranc
Oficina de turisme Calella
Magatzem Turisme
Museu del Suro
Repetidor Ràdio
Emissora Local
Peixateries
Carnisseries

AJ-036 Oficina Pla de Barris
AJ-037 Jutjat de pau
AJ-038 Arxiu – Dipòsit documentació
Vehicle Àrea Serveis – servei
AJ-039 de lampisteria

COD

EN-001
EN-002
EN-003
EN-004

33.422.21200 CONSERVACIÓ EDIFICIS
ENSENYAMENT
UEC-Unitat escolarització
Escola Barceló Matas
Escola Torres Jonama
Llar d'infants Tomanyí
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PS
c/ Cervantes, 16
c/Josep Pla, 5 Baixos
c/Josep Pla, 5 1r
c/ Josep Pla
c/Garriga
c/ Nou, 51
c/ Vall Aran
c/ Progrés, 11
c/Mestre J. Bonay, 32
Can Bech
Pl.Esglèsia, 8
c/Marti Jordi Frigola, 6
c/ Progrés 13
c/ Sant Martí, 18
c/ Cervantes, 10
Av Josep Pla 5 Baixos
c/ Barris i Buixó
c/Agust Pi i Sunyer
Av. Garcia Lorca, 31
c/Vall D'Aran
c/Ample, 1
c/Pals 77
c/ Ample 130
Plaça de Can Mario
c/ Carrilet,2
c/Major 1-Can Roses
c/ Riera
Pg Cipcela 1
c/ de les Voltes, 6
c/ Ample 130
c/Tarongeta, 31
Moli de Vent
c/ Botines, 26
C. Pi i Margall
C. Pi i Margall
C. Carrilet, 29
C. Joan Fuster, 38
C. Vall d’Aran, s/n
C. Cervantes, 16
TOTALS:

CO2

14
2
1
3
4
7
8
3
1
3
9
1
7
7

7
3
5

0
1
3
2
1

17
2
1
3
5
8
10
3
2
3
12
1
7
8
1
3
5
1
8
2
3
2
1
1
2
2
1
1
3
1
16
1
10
5
6

1
4
7

1
1

1
5
8

4

1
1

1
144

28

172

4

4

2
2
1
6
2
3
2
1
1
2
2
1
1
3
1
16
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1
1
2
1
3

1
1
1
3
2

EXTINTORS
PS

c/Vall D'Aran
c/ Pals, 75
c/ Escoles, 10
c/ Angel Guimerà, 12

TOT

5
22
19
5

CO2

1
2
1

1

1

BIE

CDA

TOT

6
24
19
6

3
7
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EN-005 Llar d'infants Belluguets
EN-006 Centre educació municipal
EN-007 CEIP Piverd

COD

73.622.21200 – DESPESES
ESCORXADOR

ES-001 Escorxador

81.222.21400 –
MANTENIMENT VEHICLES
POLICIA
PO-001 Policia Local/ vehicles
COD

COD
ES-001
ES-002
ES-003
ES-004

COD
PI-001

40.452.21000 – INST.
ESPORTIVES
Pavelló d'Esports 1
Estadi Josep Pla i Pavelló
Pista patinatge
Camp d'Esports Gregal

40.452.21201 – PISCINA
Piscina Municipal

Avd Generalitat, 13-15
c/ Bruguerol, 12
C. Alfons XII, 18-22
TOTALS:

ADREÇA
c/ Cementiri s/n

5
16
3
75

2

PS

c/ Angel Guimerà 20

CO2

11

ADREÇA

ADREÇA

0

1

BIE

CDA

BIE

CDA

BIE

CDA

11

2
2
1
5

9
7
6
5
27

EXTINTORS
PS
CO2
TOT
14

10

TOT

EXTINTORS
CO2
TOT

7
5
5
5
22

1

2

EXTINTORS
PS

Avd Corts Catalanes, 3
c/ Ample s/n
c/ Ample s/n
Alt Camp/Segarra
TOTALS:

5

EXTINTORS
PS
CO2
TOT

ADREÇA

Av. Gracia Lorca 31

5
17
3
80

1

5

0

BIE

0

CDA
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Tercer.- Mantenir les condicions estipulades al contracte de manteniment.
Quart .- Notificar el present acord a l’empresa EMTE FIRE & SECURITY, Mas Plentis, 7
17458 – Fornells de la Selva.

24.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA PALAFRUGELL – ANY 2011.- Aprovació.Atès que l'Àrea de Joventut i l'Agrupació Excursionista Palafrugell han elaborat un una
proposta de conveni per a l'any 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Agrupació Excursionista
Palafrugell per a l’any 2011 de gener a desembre.
Segon.- Assignar la despesa de 3.060 € d'aquest conveni a la partida núm. 61.337.48905.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin per
a l'execució d'aquest acord.
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25.- CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAIRE ARTÍSTIC AMB LA
FAL.LERA GIRONINA.- Aprovació.S’acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l’ordre deldia de la sessió.

26.- PADRÓ IAE 2011.- Aprovació.Vista la relació de contribuents del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a l’exercici 2011 per un import total de CENT VUITANTA-TRES MIL TRENTATRES AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (183.033,65.- EUROS).
Vist el que disposa l’article 24 del Reglament General de Recaptació i a l’article 102.3 de la
Llei General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el padró de la padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a l’exercici 2011 per un import total de CENT VUITANTA-TRES MIL TRENTATRES AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO (183.033,65.- EUROS).
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 24 del Reglament General de
Recaptació i a l’article 102.3 de la Llei General Tributària s’estableix:
- Període de cobrament en voluntària del dia 1 de setembre del 2011 fins el dia 31
d’octubre del 2011.
- Lloc de cobrament: Entitats col·laboradores amb el servei de recaptació.
Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment d’apremi i meritarà recàrrec de constrenyiment, interès de demora i els costes
que es produeixin.
Tercer.- Notificar el present acord als serveis de Recaptació per al seu coneixement i
efectes.

27.- EXACCIONS.- Reclamacions.1) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 12131 de data 11 d’agost de 2011,
presentada pel senyor DAOUDI MAKRAN, MOUSTAPHA, sol·licita la devolució de l’import a
retornar de 34,31 Euros corresponent a un trimestre de l’exercici 2011 de l’IVTM (Impost
sobre vehicles de tracció mecànica) del vehicle amb matrícula -3206-BVL.
Atès que el vehicle amb matrícula -3206-BVL és va donar de baixa definitiva amb data 10
d’agost de 2011.
Vist en data 1 d’abril de 2011 es va efectuar cobrament mitjançant ingrés en la caixa de
recaptació per un import de 137,66 Euros---------en concepte d’IVTM (Impost sobre vehicles
de tracció mecànica) corresponent a l’any 2011.
Atès que es comprova que la senyora DAOUDI MAKRAN, MOUSTAPHA no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyor DAOUDI MAKRAN,
MOUSTAPHA, per un import de TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN------34,41 €--- en concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari de la interessat vista la
disposició del rebut original en aquest Ajuntament.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessat.
2) Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.277 de data 16 d’agost del 2011,
presentada per la senyora Imma Giralt Ventura com a representant de la societat PERE
GIRALT SAGRERA S.A. amb NIF A17121849, per la qual sol.licita la devolució del quart
trimestre del rebut pagat número 476098 de l’exercici 2011 en concepte de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció del vehicle matrícula GI-5163-BF, al.legant que la baixa definitiva és del
tercer trimestre del 2011.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica el qual diu textualment:


1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en
qu e es produeixi l’esmentada adquisició:



2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.



3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle . En cas de baixes temporals
única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de substracció o
robatori del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la
substracció o robaroti del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la
data en que es va anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat PERE GIRALT
SAGRERA S.A. amb NIF A17121849, tal com segueix a continuació:
EXERCICI
2011

REBUT
476098

TITULAR
PERE GIRALT SAGRERA S.A.

MATRICULA IMPORT
GI-5163-BF 70,94€

Segon.- Ingressar la 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) Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o be el deute ja era cancel·lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
 Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
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Embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària.
Embargaments de sou.
Ingressos en excés.
Ingressos a l’Oficina de Recaptació.

Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Atès que es comprova que els titulars no tenen cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, que es
detallen a continuació:
NOM
POQUET MOIX JOSÉ
MARTÍNEX FERNÁNDEZ DOLORS
BAGUÉ SOLER LUIS
JIMENEZ HERNÁNDEZ JOSÉ
COSTA MAS ANNA
IBERNON BERJAGA SILVIA
AGUSTI FERRER ESTHER
HLAL ZENB ABDELKADER
ANDERSEN MICHAEL
DIAZ GALLEGO MODESTA
MULA HILARI LUISA MARIA

IMPORT A RETORNAR
51,11 €
1,58 €
11,00 €
579,80€
173,28€
153,22€
100,00€
99,76€
27,06€
81,77€
304,46€
1519,35 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari dels interessats.
Tercer.- Notificar l’ esmentat acord a l’Oficina de Recaptació, a la Tresoreria Municipal i als
interessats per als efectes que corresponguin.
4) Vista les instancies amb registre d’entrada núm. 11487 i 11538 de dat 29 de juliol de
2011, presentades pels senyors VOZMEDIANO VACA, JORGE ADRIAN i GARCIA CRUZ,
MANUEL sol·licitant la devolució d’ingressos duplicats al·legant que els hi ha retingut en la
seva entitat bancària i paral·lelament els hi ha estat retingut el mateix import vers la
devolució corresponent a l’IRPF de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
Atès l’informe emès per l’Àrea de recaptació que diu: Atès que es comprova que s’han
efectuat ingressos indeguts a l’Oficina de Recaptació Municipal.
Motiu de l’ingrés indeguts: duplicat en els embargaments de diners dipositat en comptes
bancaris i en els embargaments de devolucions tributàries de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, per les diferents dates d’execució dels embargaments.
Atès que es comprova que els senyors esmentats no tenen cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, que es
detallen a continuació:
Expedient

NOM

CONCEPTE

201100340
201100277

VOZMEDIANO VACA, JORGE ADRIAN
GARCIA CRUZ, MANUEL

Ingrés en excés
Ingrés en excés
Total:

IMPORT A
RETORNAR
83,58 €
494,41 €
577,99 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el compte bancari dels interessats.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord als interessats per als efectes que corresponguin.
5) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 10.992 de data 19 de juliol de 2011,
presentada pel senyor VALLES VIADER, FRANCISCO LUIS, sol·licitant la modificació de la
taxa per entrada de vehicles de l’avinguda Costa Brava, 1 37, al·legant que va transmetre el
dret d’us del garatge núm. 6 de la Comunitat de Propietaris.
Atès que la taxa per entrada de vehicles de l’avinguda Costa Brava, 1 37, amb data 25/06/10
va canviar a nom del senyor AYALA MAYORGA, JOFRE.
Atès que el disposa l’article 8è punt 2.1 de l’ordenança fiscal núm. 16 Taxa per entrada de
vehicles i reserves de la via pública, que diu textualment: “
Article 8è. Quota Tributària
ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA
carrer 1 a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
49,60
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa el rebut 493.621, en concepte de taxa per entrada de vehicles de
l’avinguda Costa Brava, 1 37, que consta a nom del senyor VALLES VIADER,
FRANCISCO LUIS.
Segon.- Aprovar una nova liquidació tal com segueix a continuació, la qual no s’haurà de
fer efectiva fins a la seva notificació expressa:
ANY
CONTRIBUENT
CONCEPTE
2011 AYALA
MAYORGA, Entrada de Vehicles – 1ª Categoria.
JOFRE
avda Costa Brava, 1 37 - Sense
placa de gual, fins a 3 vehicles i fins
a 4 metres.

IMPORT
49,60 €

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificat l’esmentat acord als interessats.
6) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10945 presentada en data 18 de juliol
de 2011 pel senyor JOSEP MARIA PIRÓ POU, on sol·licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte d’IBI, dels anys 2006 a 2010, més interessos de demora, i la
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suspensió del rebut d’IBI de l’any 2011, en relació a la seva finca del carrer Galera, s/n,
referència cadastral 7009102EG1470N0001ZS, al·legant que aquesta finca ha passat a ser
de naturalesa rústica.
Vista la resolució del cadastre de l’expedient núm. 7436.17/09, de data 1 de febrer de 2011,
amb data d’alteració 3/4/2007.
Atès que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell va ser publicat al DOGC
núm. 4855 de data 3/4/2007, i per tant té efectes cadastrals a partir del 2008.
Vist l’article 75 del RDL 2/2004, que diu textualment:
Artículo 75. Devengo y período impositivo.
1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente
posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las
inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Atès que els ingressos efectuats esdevenen incorrectes a partir de l’acord del Centre de
Gestió Cadastral de data 1 de febrer de 2011 i en conseqüència es considera que pels
tributs pagats ens els exercicis anteriors no procedeix el retorn d’interessos.
Atès que en el padró d’IBI de naturalesa urbana de l’any 2011 ja no hi consta aquesta finca,
sinó que està inclosa en el padró d’IBI de naturalesa rústica, amb un valor cadastral de
136,48 euros, i per tant no s’ha generat rebut de rústica perquè no arriba al valor mínim de
2.000,00 euros, segons Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’IBI, article 4.1
Exempcions, apartat e), que diu textualment:
e) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la base imposable
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 2.000,00
euros.
Atès que es comprova que el senyor PIRÓ no té cap deute pendent en fase executiva en el
servei de Recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JOSEP MARIA PIRÓ
POU per un import total de 4.310,41 euros, segons el següent detall:
Any/rebut
08/309398
09/373562
10/446600

Import principal
1.336,19
1.406,25
1.427,34

Recàrrec
0
140,63
0

A retornar
1.336,19
1.546,88
1.427,34
4.310,41

Segon.- Informar-vos que per dur a terme la devolució caldrà que ens feu arribar, en el
termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i en cas de persones jurídiques la còpia dels
poders de l’administrador), un núm. de compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions
Bancàries de rebuts” que podeu trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes,
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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”.
Tercer.- Desestimar la devolució d’interessos de demora meritats pels tributs pagats en
exercicis anteriors.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea de Recaptació, Tresoreria i Intervenció,
als efectes oportuns.
7) Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.484 de data 29 de juliol del 2011,
presentada per la senyora MARTA MAS ISERN, per la qual sol.licita l’anul.lació del rebut
pedent número 523588/2 en concepte Taxa per Ocupació per parades i barraques de la
Festa Major, al.legant que no va instal.lar cap atracció.
Vist l’informe emès per la cap de Serveis Municipals, de data 10 d’agost de 2011 el qual diu
textualment::
“ Que realitzada la inspecció al recinte firal de Palafrugell el dia 24 de juliol de 2011 es
comprova que efectivament la senyora MARTA MAS ISERN no ha instal.lat cap tipus
d’atracció en aquest espai i per tant no procedeix la liquidació del 100% de l’atracció.
Que d’acord amb la seva petició i en base a l’article 7è de la taxa núm. 15, es liquidi el 50%
de reserva de plaça de l’espai per a l’any 2012.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut pendent a nom de la senyora
MARTA MAS ISERN, tal com segueix a continuació:
Núm. rebut
523588/2

Exercici
2011

Concepte
Taxa Ocupació Via Pública Fira Festa Major

Import
76,38€

Segon.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de tresoreria
intervenció.
8) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10652 presentada en data 12 de juliol
de 2011 pel senyor ROBERT XIFRE I ANGLADA, en nom i representació del BISBAT DE
GIRONA (R1700002G), on sol·licita l’exempció de l’IBI per a l’any 2011 en relació a les
finques amb referència cadastral 2720902EG1422S0001EA (núm. rebut 499206/11) i
2620302EG1422S0001PA (núm. rebut 499205/11), al·legant que la seva representada està
exempta d’aquest impost.
Vist l’article 62.1 c) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Artículo 62. Exenciones.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
c. Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español
y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto
en el artículo 16 de la Constitución.

Junta de Govern Local de 18 d’agost de 2011

26

Ajuntament de Palafrugell

Vista la consulta vinculant emesa pel Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció General de
Tributs, de data 2/12/2009.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència donar de baixa els rebuts d’IBI
núm. 499206/11 i 499205/11, a nom del Bisbat de Girona, en relació a les finques amb
referència cadastral 2720902EG1422S0001EA i 2620302EG1422S0001PA, respectivament.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’àrea d’Intervenció, Tresoreria i a l’Àrea de
Recaptació, als efectes oportuns.
9) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 9012 presentada en data 10 de juny de
2011, pel Sr. SEGUI YLLA JOAN EUDALD, sol·licitant que s’aturi el procediment d’ alta
d’un nou comptador i se li retorni el comptador donat de baixa, pòlissa 4462992.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a l’instancia de data 10 de juny de 2011 referent a la reclamació a nom de
Joan-Eudald Segui Ylla , del Avd. De la Costa Brava n.15 H apt. 46 de Calella , els
informem:
Que amb data 15.11.2010 és va procedir a la retirada i baixa del comptador per falta de
pagament i en data 2.12.2010 varem passar a executiva el rebut impagat per tal de procedir
al seu cobrament..
Aquest rebut va a nom de la Sra. Teresa Ylla Badia de la qual no tenint cap adreça mes que
la de Calella a on se li va notificar l’ impagat.
Per tan consideren que per tornar a tenir subministrament de la Companyia té que presentar
documentació nova tal i como se li va demanar
1- Fotocopia de la escriptura
2- Cèdula d’Habitabilitat
3- Bolletí Instal·lador
4- Esquema de Bateria
Es per això que per part nostre la reclamació no procedeix.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a la interessada i a SOREA.
10) Vista la instància amb núm. de registre d’entrada 12086 presentada en data 11 de juliol
de 2011, per la Sra. ABAN CARRASCO MARIA TERESA, sol·licitant la revisió de la
liquidació en concepte de subministrament d’aigua del període 2011/02 amb núm. de
pòlissa 4461229, al·legant que l’excés de consum és degut a una fuita en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 15 de juliol de 2011 a nom de Mª Teresa Aban
Carrasco del cr. De Lanzarote n.59 de Calella sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d´ aigua del període 2011/02 al·legant que l´ excés de consum
és degut a una fuita d´ aigua en les seves instal·lacions interiors.
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Vist l´ article 44.6
textualment :

del Reglament de Servei de Subministrament d´ aigua que diu

“6.- Si malgrat l´ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada per
una averia interna de l´ abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li representés un
notable increment del seu consum d´ aigua i del total facturat per aquest concepte; i davant
de la reclamació del propi abonat, que comportarà l´ autorització per tal d´ examinar les
seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a l´ article 59 d´ aquest
Reglament, s´ actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´ estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´ avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´ estat de manteniment de la xarxa
i les instal·lacions de l´ abonat; en aplicació dels articles 6.é, 33 i 36.2 d´ aquest Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´ abonat en
els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus consums en
cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´ abonat s´ han pres
les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de manera
innecessària, serà facultat de l´ Ajuntament ordenar la facturació dels consums totals de l´
aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix període i tram,
obtinguts de la informació estadística de l´ abonat, addicionant-se el major consum final el
tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d´ aplicació del cànon de l´ aigua
per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlcul de la nova liquidació corresponent al trimestre 2011/02 per fuita.
En aquests moments resta pendent el rebut del 2011/02 per un import de 417,50 euros.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que consta
pendent, d’acord amb el següent detall:
Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENDIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

4461229
2011/02
FACTURACIÓ ERRONEA
m3. Fact tarifes
import
1
7,2
30 0,3615
30 0,6500
76 1,0863
136
1
1,83
1
0,40
0,1128
1
34,5
25,00%
8%
18%

TOTAL
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7,20 €
10,85 €
19,50 €
82,56 €
112,90 €
1,83 €
0,40 €
0,00 €
34,50 €
28,23 €
9,61 €
0,33 €
195,00 €
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Mínim
1 Tram
2n. Tram
3r. Tram
Cànon sense IVA
TOTAL CANON

Pòlissa :
Perìode:
CONCEPTES

Quota Servei
1r Bloc
2n Bloc
3r Bloc
AIGUA
CONS.COMPT
INCENDIS
SOBREELEVACIÓ
BROSSA
CLAVEGUERAM

TOTAL
Mínim
1 Tram
2n. Tram
3r. Tram
Cànon sense IVA
TOTAL CANON

18 0,3999
12 0,3999
24 0,8472
82 2,118
136
8%

7,20 €
4,80 €
20,33 €
173,68 €
206,01 €
16,48 €
222,49 €
TOTAL
417,48 €
FACTURACIÓ ERRONEA
417,48 €
4461229
2011/02
FACTURACIÓ CORRECTA
m3. Fact tarifes
import
1
7,2
30 0,3615
106 0,6500
1,0356
136
1
1,83
1
0,4
0,1128
1
34,5
25,00%
8%
18%

7,20 €
10,85 €
68,90 €
0,00 €
79,75 €
1,83 €
0,40 €
0,00 €
34,50 €
19,94 €
6,96 €
0,33 €
150,90 €
30 0,3999
12,00 €
24 0,8472
20,33 €
19 2,118
40,24 €
63 0,4236
26,69 €
136
99,26 €
8%
7,94 €
107,20 €
TOTAL
258,10 €
FACTURACIÓ CORRECTA
258,10 €

Tercer.- Notificar el present acord a SOREA, per tal que procedeixi a donar de baixa la
liquidació tal com consta en el punt primer i a notificar a l’interessat la nova liquidació
aprovada en el punt segon, per tal de procedir al seu cobrament.
Quart.- El present ingrés s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Tarongeta 53 de
Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
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Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment,
amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que corresponguin i, en el
seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que disposa l’article 161.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessat.
11) Vista la instància presentada per la SRA. BUSTOS FÉREZ GREGORIA, amb registre
d’entrada núm. 8174 de data 26 de maig de 2011, sol·licitant la revisió de la taxa
d’escombraries domèstiques que figura en la factura de consum d’aigua, pòlissa 4452950,
al·legant que el subministrament correspon a un local comercial i ja consta com a taxes
d’escombraries industrials.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment:
“En contestació a la vostra sol·liocitud de data 31 de maig de 2011, referent a la reclamació
a nom de Gregoria Bustos Férez, del Cr. D’Andalusia n.66 de Palafrugell, els informem:
Que es cobren brosses quan aquest subministrament és un local comercial i demana que es
faci la devolució oportuna. Hem fet una inspecció i hem comprovat que és així per tant
entenem que són indegudes les liquidacions a baix relacionades:

PERÍODE

FACT.
BROSSA

PERÍODE

FACT.
BROSSA

2007/03
2007/04
2008/01
2008/02
2008/03
2008/04
2009/01
2009/02

29.22 €
30,74 €
30,74 €
30,74 €
30,74 €
32,12 €
32,12 €
32,12 €

2009/03
2009/04
2010/01
2010/02
2010/03
2010/04
2011/01
2011/02

32,12 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €
34,50 €

TOTAL

273,62 €

TOTAL

248,54 €

TOTAL LIQUIDAT

522.16 €

En aquests moments està al corrent de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’interessada i en
conseqüència retornar l’ import total de 522,16 euros, els quals seran ingressats en el
compte corrent de la interessada.
Segon.- Notificar el present acord a l’ interessada i a SOREA.
12) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 10981 presentada en data 19 de juliol de
2011, per la SRA. MARTIN FORCADES CARMEN, sol·licitant la revisió de la factura d’aigua
corresponen al 2n.trimestre de 2011, al·legant que el consum és excessiu.
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Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a l’instancia de data 19 de juliol de 2011 referent a la reclamació a nom de
Carmen Marti Forcades, de Llafranc, els imformen:
Que s’han facturat en el període 2011/02 un consum de 114 m3 procedint a descomptar 38
m3 que tenia facturat per estimació.
Es per això que per part nostre la reclamació no procedeix.
En aquests moment resta pendent el rebut del 2011/02 per un import de 193,55”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a la interessada i a SOREA.
13) Vista la queixa de data 8 de juliol de 2011, presentada per MORENO MOSCOSO
FRANCISCO, sol·licitant la revisió de la facturació del 2n.trimestre de 2011, pòlissa
4467645, al·legant que el consum és excessiu.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 8 de juliol de 2011, referent a la reclamació a nom de
Francisco Moreno Moscoso, del cr. Sardana n.11 1ºB de Palafrugell, els informem:
Que durant el període 2011/02 ni hem pogut fer la lectura del comptador ni se’ns ha facilitat,
això ha provocat que la facturació s’emeti conforme a un dels tres sistemes de mesurament,
en aquest cas en relació a la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al detectar
l’anomalia. El Reglament de Servei a l´article 44 – Anomalies del mesurament diu
textualment:
‘ En el cas que no és pugui efectuar la lectura del comptador per tal d’evitar l’acumulació de
consums en posteriors facturacions, el prestador del Servei així li ho comunicarà a fi efecte
de que en un termini màxim de 3 dies hàbils, informi al prestador de servei de la lectura del
seu comptador. A manca de comunicació, transcorregut aquest termini es procedirà per part
del prestador del Servei a la facturació per estimació del consum en relació a la mitjana
corresponent al mateix període dels darrers tres anys en que s’hagi registrat consum.
En el cas de consums facturats a compte, es detrauran de la facturació feta en base a la
lectura del comptador aquelles quantitats facturades que excedeixen els mínims respecte
l’estimació feta, o l’estimació feta en el cas de sistema tarifari amb quota de servei’.
Es per això que per part nostra la reclamació no procedeix.
En aquests moments no te cap rebut pendent “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud de revisió.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat i a SOREA.
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14) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 8475 presentada en data 2 de juny de
2011, per la Sra. CASADEVALL OLIVERAS PILAR, sol·licitant que se li revisi la factura de
consum d’aigua, pòlissa 4471710, corresponent al 2n.trimestre de 2011.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En contestació a la instància de data 13 de juny de 2011, referent a la reclamació a nom de
Pilar Casadevall Oliveras , del cr. Caritat n.6 2º de Palafrugell, els informem:
Que durant el període 2011/02 ni hem pogut fer la lectura del comptador ni se’ns ha facilitat
això ha provocat que la facturació s’emeti conforme a un dels tres sistemes de mesurament,
en aquest cas en relació a la mitjana dels tres períodes de facturació anteriors al detectar
l’anomalia. El Reglament de Servei a l´article 44 – Anomalies del mesurament diu
textualment:
‘ En el cas que no és pugui efectuar la lectura del comptador per tal d’evitar l’acumulació de
consums en posteriors facturacions, el prestador del Servei així li ho comunicarà a fi efecte
de que en un termini màxim de 3 dies hàbils, informi al prestador de servei de la lectura del
seu comptador. A manca de comunicació, transcorregut aquest termini es procedirà per part
del prestador del Servei a la facturació per estimació del consum en relació a la mitjana
corresponent al mateix període dels darrers tres anys en que s’hagi registrat consum.
En el cas de consums facturats a compte, es detrauran de la facturació feta en base a la
lectura del comptador aquelles quantitats facturades que excedeixen els mínims respecte
l’estimació feta, o l’estimació feta en el cas de sistema tarifari amb quota de servei’.
Es per això que per part nostra la reclamació no procedeix.
En aquests moments no te cap rebut pendent.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a l’interessat i a SOREA.
15) Vista la instància amb número de registre d’entrada 10031 presentada en data 4 de juliol
de 2011 pel senyor MIQUEL GRAU BAÑOS, com a administrador de la societat ROBRAU
SL (B63583256), on sol·licita la revisió de la valoració cadastral de la finca amb referència
cadastral 17124A006001380001DA, al·legant que els valors assignats a aquesta finca són
molt elevats, i que es suspengui el rebut d’IBI de l’any 2011 d’aquesta finca fins que no es
resolgui el recurs presentat.
Vist l’article 4 del text refós de la Llei del cadastre Immobiliari, el qual diu textualment:
Competencias
La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la difusión de la
información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que
comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la
cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a
través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes
Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de
valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la
Dirección General del Catastro”.
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Atès que d’acord amb l’article abans esmentat, correspon a l’organisme competent, Centre
de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de Girona, la revisió de la valoració de la finca.
Vist l’article 224.1 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
Article 224.1
Suspensió de l'execució de l'acte objecte de recurs en reposició
1. L'execució de l'acte impugnat queda suspesa automàticament a instància de l'interessat si
es garanteix l'import d'aquest acte, els interessos de demora que generi la suspensió i els
recàrrecs que puguin ser procedents en el moment de la sol·licitud de suspensió, en els
termes que s'estableixin per reglament.
Si la impugnació afecta una sanció tributària, la seva execució queda suspesa
automàticament sense necessitat d'aportar garanties d'acord amb el que disposa l'apartat 3
de l'article 212 d'aquesta Llei.
Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se suspèn
en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que es pugui
practicar. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria censal afecta el
resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d'ingressos corresponent.
Atès que d’acord amb aquest article no procedeix la suspensió del procés del cobrament de
l’IBI de l’any 2011
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Comunicar a l’interessat que es farà trasllat del recurs presentat al Centre de Gestió
Cadastral i Cooperació Tributària de Girona i una vegada es resolgui, aquest Ajuntament
procedirà, si s’escau, a fer la modificació que correspongui a l’impost.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Àrea d’Intervenció i Recaptació, als efectes
oportuns.
16) Vista la resolució emesa per l‘Agència Tributària de La Bisbal en data 26 de juliol de
2011, segons la qual el senyor LIN XINMEI, ha cessat de l’activitat amb número de
referència G1702511000932 en data 2 de febrer de 2011.
Atès que es comprova que no consta cap rebut pendent 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-se per assabentat de la Resolució de l’Agència Tributària de data 26 de
juliol de 2011.
Segon.- Notificar el següent acord a l’agéncia tributària i als departaments d’intervenció i
tresoreria.
17) Vista la instància amb registre d’entrada núm. 8259 de data 27 de maig de 2011,
presentada pel senyor RAFAEL VALENZUELA CUELLAR en representació COMUNITAT
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DE PROPIETARIS PINS MAR, en la que sol·liciten un esclariment del pagament de la taxa
per entrada de vehicles que és paga al passeig de la Torre, 25 – 23, al·legant que quan hi ha
vehicles estacionats i truquen a la Policia Local per tal de retirar els vehicles, els hi
comuniquen que no els poden treure.
Atès que la Junta de Govern Local de data 17 de desembre de 20101, va procedir a corregir
el padró de la Taxa per entrada de vehicles i d’acord amb l’article 8è 1 punt Carrer de 1ª
categoria, 2.1a1) de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles, el
qual diu textualment: “Carrer de 1ª categoria.
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles
a1) Fins a quatre metres lineals sense placa gual
12,40 €
Vist que l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles, contempla la
possibilitat d’obtenir la placa de gual.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Informar a la COMUNITAT DE PROPIETARIS PINS MAR, que cas de voler
sol·licitar la corresponent placa de gual permanent se’ls adjunta model normalitzat
d’instància.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessada per als efectes que corresponguin.

28.- DESPESES.- a) Ordenació.S’acorda per unanimitat aprovar les següents despeses, incloses a la relació número
O/2010/61:
Aplicació

Import

Text lliure

2011 71 162 22700

48.217,34

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

2011 71 155 61900

8.103,32

ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. SUBSTITUCIO PUNTS LLUM PER
COALICIONS I ACTES VANDALICS VARIS CARRERS (AS)

2011 42 336 62700

19.026,59

ARCADI PLA SA. 19º CERTIFICACIO TREBALLS REHABILITACIO FABRICA
MODERNISTA CAN MARIO FASE 3 B (UR)

2011 61 337 22606

7.533,12

SONA SO I LLUM SC. LLOGUER MATERIAL PER CONCERTS BARRAQUES
PALAFRUGELL JULIOL 2011 (JO)

2011 71 161 22101

254.176,25

2011 72 170 22701

9.624,83

TOTAL RELACIÓ

346.681,45

MANCOMUNITAT D'AIGUES. SUBMINISTRAMENT AIGUA 2TR/2011 (RM)
CONSORCI TRACTAMENT SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS COMPOST
ORGANICA I CANON GENERALITAT JULIOL 2011 (MA)

b) Propostes.Vist l’article 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar les següents propostes de despesa:
Fase

Aplicació

AD

2011 33 321 61900

Import Text lliure
7.025,43 INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA SL. PAVIMENT
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AD

2011 21 151 64000

1.648,46

AD

2011 47 332 22606

1.800,00

AD

2011 47 332 22606

354,00

AD

2011 61 337 48900
TOTAL RELACIO

600,00

CONTINU DE CAUTXU PELS JOCS INFANTILS PATI CEIP TORRES
JONAMA (AS)
ESTUDIS I PROJECTES EMPORDA SL. REDACCIO ESTUDI GEOTECNIC
AMPLIACIO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (UR)
CASELLAS NOGUER NURIA. INVENTARI INGRESSOS DE FONS I
NORMALITZACIO PER DIFONDRE AL WEB MUNICIPAL (AR)
SERRA MARTI JOSEP. VIDEO-REPORTATGE TAULA RODONA
NECESSITEM BIBLIOTEQUES I ARXIUS AVUI? DIA 27/10/2011 (AR)
A C DEL ARTE ESPECTACLE. CASAL TEATRE A L'ESTIU DURANT EL
MES DE JULIOL (JO)

11.427,89

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) REQUERIMENT CIRC EUROPA COMPLIMENT CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ
ATORGADA.- Aprovació.Atès que l’Alcalde-President, mitjançant decret d’alcaldia 1881/2011, va autoritzar a SOOL
UNIVERSAL CIRCUS EUROPA SL, amb CIF B17777442, a instal.lar el circ Europa en el
recinte firal del 17 al 24 d’agost de 2011, sota una sèrie de condicions.
Atès que s’han incomplert les condicions de la llicència i, en concret, el punt quatre, que no
permet la col.locació de panells de fusta, metàl.lics o de cartró, l’Ajuntament ha hagut
d’aixecar acta d’inspecció per vulneració de l’ordenança de publicitat a la via pública,
remetent-la perquè s’instrueixi, a la Diputació de Girona (XALOC), per un import de 300
euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Comunicar a SOOL UNIVERSAL CIRCUS EUROPA SL, amb CIF B17777442 i domicili al
carrer Panizars, 24 baixos (17600) de Figueres, que l’Ajuntament es reserva, en relació als
propers anys 2012 i subsegüents, el dret a atorgar llicència d’ocupació del domini públic a
l’esmentat circ, per incompliment de les condicions de la llicència atorgada pel decret
1881/2011.

B.2) REQUERIMENT AL RESTAURANT MOSSEC DE TAMARIU, PER VIBRACIONS I
SOROLLS DE LA CAIXA D’EXTRACCIÓ.- Aprovació.Atès que els dies 15 de juliol de 2011, registre d’entrada 10846, i 4 d’agost de 2011, registre
d’entrada 11863, s’han presentat queixes formals a l’Ajuntament de Palafrugell, conforme el
Restaurant Mossec de Tamariu té un extractor mecànic i sortida de fums de la cuina, que
causa molèsties de sorolls i vibracions, ja que no disposa de mesures d’aïllament acústic,
sol.licitant que fins que no s’adoptin les mesures correctores es clausuri l’esmentat extractor.
Atès el que estableix la normativa sectorial específica en matèria de contaminació acústica,
conforme els veïns tenen el dret al descans.
Atès que el dia 16 d’agost de 2011, l’Enginyer Municipal ha emès l’informe que literalment
diu:
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El dia 16 d’agost a les 12h, el tècnic municipal sotasignant ha fet una visita al restaurant
Mossec de Tamariu i a l’habitatge de la Sra. Catalina Anglada .
En el moment de la visita el restaurant estava tancat, però els seu propietari, Sr. Carlos
Martinez hi era present i ha donat accés a l’extractor, situat a la terrassa del restaurant.
L’extractor està situat dins d’una caixa metàl·lica molt a prop de la paret mitgera amb
l’habitatge, encara que té un material aïllant per evitar el contacte directe amb la paret.
Es pot apreciar clarament la vibració de la caixa d’extracció, que és excessiva.
Es pot apreciar clarament el soroll de la caixa d’extracció, encara que no sembla excessiu,
caldria mesura la immissió acústica a l’interior de l’habitatge per valorar-ho.
El conducte es totalment vertical i disposa de silenciador i aïllament i no vibra.
En la visita a l’habitatge no s’ha pogut apreciar el soroll, els llogaters manifesten que des de
la última reparació de l’extractor el soroll ha disminuït molt i que només es pot apreciar
lleugerament a la nit, però que atès que a partir de les dotze de la nit està aturat, no tenen
cap problema.
El propietari manifesta que està pendent que tornin a venir els tècnics per acabar d’ajustar el
motor per reduir les vibracions.
El propietari s’ha compromès a accelerar aquesta reparació pendent i fer-ho saber a
l’Ajuntament quan s’hagi fet.
Per altra banda el propietari confirma que a la nit (a partir de les 24h) no funciona mai
l’extractor, i tampoc des de les 13h a les 18h.
Conclusions
Atès que la vibració de la caixa d’extracció es pot apreciar clarament, cal seguir el tema de
la reparació i en el supòsit que no es solucioni en els propers dies torna a instar al propietari
del restaurant perquè ho solucioni.
També caldria instar al propietari perquè la caixa d’extracció que totalment separada de la
paret mitgera i que els suports del conducte estiguin equipats amb sistemes antivibratoris.
Pel que fa al soroll, actualment els llogaters de l’habitatge no es queixen de molèsties. En
qualsevol cas per valorar si s’incompleix la normativa de protecció contra la contaminació
acústica caldria fer un estudi de la immissió acústica a l’interior de l’habitatge.
Cal assenyalar que a efectes del possible estudi acústic, l’horari nocturn comença a les 23h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Comunicar al titular del Restaurant Mossec de Tamariu, ubicat al carrer Pescadors
número 8, que haurà de reparar la vibració de la caixa d’extracció del restaurant. En
concret, haurà de separar la caixa d’extracció de la paret mitgera i els suports del conducte
hauran d’estar equipats amb sistemes antivibradors.
Segon.- Sol.licitar a l’Àrea de la Policia Local que realitzi un estudi de sorolls en horari
nocturn (a partir de les onze de la nit), amb el sonòmetre, per tal de determinar si es
produeixen sorolls a l’habitatge situat al carrer Aigua Xelida, 4 de Tamariu, per immissions
del sistema d’extracció de fums del restaurant Mossec.
Tercer.- Atorgar un termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació del present acord
perquè el representant legal de l’esmentat restaurant realitzi les al.legacions i observacions
que estimi convenients.

B.3) SOREA - PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A GRANS CONSUMIDORS
DEL MES DE JULIOL DE 2011 - Aprovació.-
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Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de juliol
de 2011, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....

62
27.438
0

Concepte
IMPORT
SUBTOTALS
AJUNTAMENT
1 Aigua (2+3)
21.024,46
2 Quota
2.985,84
3 Consum
18.038,62
4 Sobreelevació
208,79
5 Conservació i lloguer
78,39
6 Clavegueram
4.477,40
7 Escombraries
3.335,00
8 Incendis
6,50
TOTAL (1+4+5+6+7+8)
29.130,54
HISENDA
9 IVA 8% (sobre 1+4)
1.698,66
10 IVA 18%( sobre 5)
12,54
TOTAL IVA (9+10)
1.711,20
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
11 CANNON AIGUA (IVA INCLÒS)
24.382,36
TOTAL ( 11 )
24.382,36
55.224,10
TOTAL
Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de juliol de 2011, grans
consumidors, que importa la quantitat total de CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS VINT-IQUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS (55.224,10 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell, telèfon : 972
300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores
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Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel
procediment de constrenyiment, art.161, 1 i 4 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General
Tributària i meritarà els recàrrecs de l’article 28 de la mateixa llei 58/2003, més els
interessos de demora i les costes que procedeixin.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa concessionària del Servei de
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA) per al seu coneixement i als
efectes que correspongui.

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