ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20
D'AGOST DE 2013

Núm.: JGL2013/32
Dia i hora: 20/08/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix la Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en un terç del membres de dret que en formen part, es
passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànica Municipal, president
sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les sessions
anteriors següents:
- .JGL 2013/31, de 13 d'agost de 2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
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2.1.1 EXPEDIENT 760/04. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 1769/13 de data 8 d’agost de 2013, es va
concedir la llicència de 1ª Ocupació a la societat Mimesis European Estate, SL, en
relació a la llicència d’obres amb número d’expedient 760/04, concedida per acord de
Junta de Govern Local de data 3 de febrer de 2005 per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar de tres habitatges i un local entre mitgeres situat al carrer de la Perica
número 50 de Tamariu.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 31 de juliol de 2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 10.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 19 d’abril de 2005
per garantir la correcta reposició de les obres d’urbanització.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 10.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la societat Mimesis European Estate, SL, donant compliment a la
condició de la llicència d’obres amb expedient número 760/04, prèvia presentació de
l’original de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la societat Mimesis European Estate, SL, i a l’àrea
de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 183/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
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A: Montserrat Bonet Ricard
Obra: Consolidació i reparació porxo - Mas Can Tauler
Carrer: Ramal, 74
Població: LLOFRIU
Expedient n. 183/13
Tècnic redactor del projecte: Martí Pagès Boix Núm. Visat: --P.E.M.: 2.828€
I.C.I.O pendent de liquidar: --Elements de tribut pagats:
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
I.C.I.O.
110,29 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 414/10.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Pasteleria Xidors, S.L.
DNI: B-17.511.155
Representat per : Arquitectura Ferrés Marcó, S.L
DNI: B-17.815.655
Obra: Modificació de projecte (Recull l'estat final de l'obra).
Carrer: Cípsela, 18
Població: LLAFRANC
Expedient n. 414/10 Annex
Tècnic redactor del projecte: Josep Ferrés MarcóNúm. Visat: 2010 402527
P.E.M.: --I.C.I.O pendent de liquidar: --Elements de tribut pagats:
Obra Major
162,70 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA, CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DELS SERVEIS EDUCATIUS DE SUPORT A LA
LLAR D'INFANTS TOMANYÍ.- Aprovació.
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Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment negociat sense
publicitat, per a la contractació dels serveis educatius de suport per a la Llar d’Infants
Tomanyí, adjudicat definitivament per acord de Junta de Govern del dia 30 d’agost de
2012, a DINAMITZACIÓ I SERVEIS IL·LUSIONS, amb CIF: B-55074215, domiciliada
a la carrer Joan Fuster, 40 4rt 1ª (17200) Palafrugell.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la cap
d’Àrea d’Educació, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap
reclamació de particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- RETORNAR la garantia de 1.935,66,- euros, a l'esmentada empresa, prèvia
la presentació de l’original de la carta de pagament; en el supòsit de garanties
dipositades en metàl·lic, caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord a ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS
IL·LUSIONS, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

3.2 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, DEL SERVEI D'UN SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DE TRÀNSIT
MITJANÇANT SISTEMES DE REGISTRADORS ÒPTICS INTEL·LIGENTS I LA
IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES.- Aprovació dels plecs i inici del
procediment.Vist l’expedient de contractació, de serveis d'un sistema de control i gestió de trànsit
mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de
vehicles.
Atès que en l’actualitat ja disposem un sistema de control i gestió del trànsit al carrer
Chopitea de Calella, i que s’ha acreditat la seva funcionalitat.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquest servei és de 108.295,00 sense IVA,
amb càrrec a la partida pressupostària 81 130 20600 “Despeses maquinària pel control
d’accés vehicles”, amb una durada de 4 anys (prorrogable 2 anys més).
El contracte es regeix pel plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, pel Text refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de
contractes del sector públic, el Reglament parcial de la Llei de contractes del sector
públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i, en allò que no resulti
derogat, pel Reglament General de la Llei Contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
L’objecte del contracte és de serveis, de conformitat amb l’article 10 i següents del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
El procediment d’adjudicació escollit és el procediment negociat amb publicitat i es
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tramita de forma ordinària.
L’òrgan competent per a la contractació és la junta de govern local de conformitat amb
la delegació de competències de l’Alcalde efectuada en data 20 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de serveis, d'un sistema de control i
gestió de trànsit mitjançant sistemes de registradors òptics intel·ligents i la identificació
automàtica de vehicles, pel valor estimat de 108.295,00 euros, IVA inclòs, per un
període de 4 anys (prorrogable 2 anys),
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, i exposar el primer al públic per un termini
de 20 dies, de conformitat amb l’article 277.1 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. L’exposició pública dels plecs es farà simultàniament a
l’anunci de licitació. En el cas de presentació d’al·legacions al mateix es suspendrà el
procediment per tal d’acordar-ne la seva resolució.
Tercer.- La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida pressupostària 81 130 20600 “Despeses maquinària pel control d’accés
vehicles”, del Pressupost de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2013. Serà
requisit necessari per a la seva adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari
estigui en fase disponible, per l'import de licitació.
Quart.- Simultàniament, convocar licitació pública a través del perfil del contractant de
la pàgina web de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix a la Llei 3/2011 de
contractes del sector públic, per tal que les empreses que compleixen les condicions
de capacitat i solvència en els termes dels plecs aprovats puguin presentar oferta.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PAGÈS I MORATÓ, 22 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 4 de juliol de 2013, l’Inspector de la via pública l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada en el
carrer Pagès i Morató, 22 de Palafrugell, presenta un estat d’abandonament ple de
vegetació, ocasionant males condicions d’higiene i seguretat per a la salut de les
persones i perjudicant la convivència i seguretat dels veïns d’aquesta finca.
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 Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
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de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a NERWAG, SL, amb CIF número B-61908000, amb
domicili a l’Avinguda Corts Catalanes, 9-11 Local 12 1 (08173) de SANT CUGAT DEL
VALLES, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest
requeriment procedeixi a netejar el pati de la finca situada al carrer Pagès i Morató, 22
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.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.

4.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER PI NEULÒS, 21 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 25 de juliol de 2013, el tècnic de Serveis municipals de l’Ajuntament,
ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada en el carrer Pic
Neulòs, 21 de Tamariu, hi ha dos big bag de runa abandonats a la vorera i la tanca
d’aquesta finca està trencada.
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 Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
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els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a ARIANE BAGE, amb domicili a Avd. Des Cedres, 37,
RHODES ST GENESE –B1640 BÈLGICA, perquè en el termini de 15 dies hàbils des
de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar els big bag que hi han a la
vorera i reparar la tanca trencada de la finca situada al carrer Pic Neulòs, 21 de
Tamariu, 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.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.

4.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER GARRIGA, 102 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.
Atès que el dia 2 d’agost de 2013 l’Inspector de la via pública de l’Ajuntament, ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Garriga, 102 de Palafrugell, amb
referència cadastral 3810239EG1431S, s’observa que el pati de l’habitatge presenta
un estat greu d’abandonament, ple de vegetació ocasionant males condicions
d’higiene i seguretat per a la salut de les persones i perjudicant la convivència i
seguretat dels veïns confrontant a la parcel·la.
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 Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
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Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a SERVIHABITAT XXI SAU, amb NIF número
A63379135 amb domicili al carrer Provençals, 39 / 11 (08019) TORRE PUJADES,
perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment
procedeixi a netejar el pati de l’habitatge situat al carrer Garriga, 102 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.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, la resolució s’haurà d’entendre ratificada i caldrà considerar-la com a
definitiva.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- 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.

5.- BENESTAR SOCIAL
5.1 ACCÉS A UNA PLAÇA GRATUÏTA DE LA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA,
NIVELL P2, PER AL CURS 2013-2014.-Aprovació.- EXPEDIENT GS 200900267
Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que el fill
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200900267, pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2013-2014.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa el curs 2013-2014, nivell P2, amb el benentès que aquesta
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plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es comuniqui
el contrari abans del 30 de juny de 2014.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

5.2 ACCÉS A UNA PLAÇA GRATUÏTA DE LA LLAR D'INFANTS SANTA TERESA,
NIVELL P2, PER AL CURS 2013-2014.- Aprovació.- EXPEDIENT GS:200800198
Vist l’informe emès per la treballadora social d’aquest Ajuntament, relatiu a que el fill
de la família, l’expedient de la qual s’identifica a Serveis Socials amb el número
GS200800198, pugui assistir a la llar d’infants Santa Teresa, el curs 2013-2014.
Atès que en el punt 4 del contracte d’arrendament a favor de la Llar d’Infants Santa
Teresa, SL, aprovat en la Comissió de Govern del dia 23 d’octubre de 2001,
s’estableix el compromís, per part de la Llar d’Infants Santa Teresa, de reservar 5
places per a infants subjectes a acció especial.
Atès que, posteriorment, es va ampliar a sis les places reservades.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar que aquest menor pugui accedir a una de les places gratuïtes de la
Llar d’Infants Santa Teresa el curs 2013-2014, nivell P2, amb el benentès que aquesta
plaça de conveni no serà renovable, de manera automàtica, a no ser que es comuniqui
el contrari abans del 30 de juny de 2014.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord.

6.- JOVENTUT
6.1 CONCERT DIADA JOVE 2013.- Aprovació.
Atès que l’Àrea de Joventut organitza un concert de música per la Diada destinat a un
públic juvenil.
Atès que l’esmentat concert anomenat Diada Jove es realitzarà la nit del 10 de
setembre, a Els Ametllers, a partir de les 23.00 h.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les despeses següents relatives als grups musicals i als serveis
necessaris:
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MÚSICS DE GIRONA, SCCL
CIF F17459991
per a l’actuació musical del grup 13th MAGIC SKULL
per un import de

484,00 €, IVA inclòs

AGMA, SL (Administració i Gestió de Músics i Artistes, SL)
NIF B43522192
per a l’actuació del grup EAM
per un import de

484,00 €, IVA inclòs

AGMA, SL (Administració i Gestió de Músics i Artistes, SL)
NIF B43522192
per a l’actuació del DJ KHARLOSS SELEKTAH
per un import de

200,00 €, IVA inclòs

Albert Such Falcó
per a la col·laboració en la sonorització del concert
per un import de
el 21% d’IRPF

170,00 €, a descomptar

PHOENIX Vigilancia y Seguridad, S.A,
NIF A-63321228
servei de 2 vigilants sense arma
per un import de

275,88 €, IVA inclòs

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

130,00 €, IVA inclòs

TOTAL

1.743,88 €, IVA inclòs

Segon.- Els pagaments dels grups musicals s’hauran de realitzar el dia 12 de
setembre mitjançant transferència bancària als comptes especificats.
Tercer.- Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22615 .
Quart.- Aprovar l’horari de finalització de música a les 03.00 h del dia 11 de setembre.
Cinquè.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.

6.2 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT
DE LA JOVENTUT, RESOLUCIÓ BSF/1774/2013.- Aprovació.Atès que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
en la Resolució BSF/1774/2013, de 5 d’agost, ha obert convocatòria per a la concessió
de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
JGL2013/32 de 20 d'agost de 2013
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Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins l’exercici 2013.
Atès que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palafrugell ha elaborat un projecte
d’intervenció amb adolescents i joves en risc social per l’any 2013 anomenat ESPAI
JOVE.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Sol·licitar l’esmentada subvenció per al projecte ESPAI JOVE –intervenció
amb adolescents i joves en risc social- dins el marc del Pla nacional de joventut, dins
l’exercici 2013.
Segon: Aprovar la realització del programa d’activitats de l’esmentat projecte.
Tercer: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

7.- SERVEIS MUNICIPALS
7.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
1.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA SMILE DIAMOND - Denegació
Vista la instància núm. 10444 de data 25 de juliol d'enguany, presentada pel senyor
Alonso Navarro i Barba, en representació de l'empresa SMILE DIAMOND S.L.
sol·licitant autorització per instal·lar un rètol a la via pública, davant del seu establiment
situat a Plaça Nova, 10 de Palafrugell.
Vista l'Ordenança Municipal reguladora de la publicitat del nostre municipi que
estableix en el seu articulat:
Article 7 – Queda expressament prohibit:
8) Punt 12 - Els suports publicitaris suspesos sobre la calçada o l'espai públic, o
ancorats sobre la via pública o els seus elements, llevat les cartelleres que
pugui instal·lar l'Ajuntament d'acord amb el que disposen els articles 6.5 i 8 de
l'Ordenança.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Denegar la petició formulada per l'empresa SMILE DIAMOND S.L. per
instal·lar un rètol publicitari davant del seu establiment situat a Plaça Nova, 10 de
Palafrugell, d'acord amb el que estableix l'Ordenança Municipal de la Publicitat.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a la persona interessada i a la Policia Local.
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7.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL BAR PRUDEN (Alberto
Bolivar) - Aprovació
Vista la instància núm. 10883 de data 06 d'agost d'enguany, presentada pel senyor
Alberto Bolívar García sol·licitant autorització per una durada de quatre anys per
ocupar la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb caràcter temporal, de 4 m2
de superfície, davant del seu establiment anomenat BAR PRUDEN, situat al carrer del
Pi i Margall, 111 de Palafrugell.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho
sol·licitin i tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics
o sota el règim de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de
requisits per ocupar el domini públic local.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist que l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament especifica que
l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de Govern Local de
data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa, a
favor de :
CONTRIBUENT:

ALBERTO BOLIVAR GARCIA

DOMICILI FISCAL:
CAMI FONDO, 31 - 17200 PALAFRUGELL
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: PI I MARGALL, 111 – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons les ordenances fiscals números 15 i 13
respectivament.
CONCEPTE CATEG.

TEMP.

Taxa OVP

Temporada Taules i cadires

Segona

TIPUS

SUP.

TARIFA

TOTAL

4 m2

25,30 €

101,20 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5) TOTAL

Taxa recollida escombraries

Temporada 12,79 €

4 m2

1
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Haureu de fer efectiu l'import de 113,99 € a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament de
Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de dilluns a
divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant abonament
a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte 2100-0050-26-0200189792, en
la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General tributària, que són:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2014, 2015 i 2016.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
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10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
14. Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'intervenció i Tresoreria.

7.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA BAR PRUDEN (Rafael Cid) - Baixa
Atès l’acord de Junta de Govern Local en sessió del 07 de febrer de 2013 en el que
s’autoritzava al senyor Rafael Cid Bermejo a ocupar la via pública amb la instal·lació
d'una terrassa de 4 m2 davant del seu establiment anomenat BAR PRUDEN situat al
carrer de Pi i Margall, 111 de Palafrugell, amb caràcter anual i per un període de
quatre anys.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la
liquidació produeix l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2014, 2015 i 2016.
Vist que en data 13 de juny de 2013 es comunica el canvi de titularitat de l'establiment
BAR PRUDEN.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut número 618646, per un import de 133,53 €
corresponent a l'ocupació de la via pública de gener a desembre de 2013.
Segon.- Generar una nova liquidació corresponent a l'ocupació realitzada pel senyor
Rafael Cid Bermejo, de gener a juny de 2013, per l'import resultant del prorrateig que
ascendeix a 66,76 €.
Tercer.- L'import de 66,76 € s'haurà de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte 2100-0050-260200189792, en la forma i terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
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notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Quart.- Donar de baixa el padró per ocupació de via publica a càrrec del senyor Rafael
Cid Bermejo pels exercicis 2014, 2015 i 2016.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'intervenció i Tresoreria.

8.- RENDES
8.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
8.1.1 RECLAMACIÓ RESTAURANT BADIA SL APROVAR MODIFICACIÓ OVP
Vista la instància amb registre d'entrada 6202 de data 07 de maig de 2013,
presentada pel senyor BLANCO MARTINEZ, LLUIS, en representació de
RESTAURANT BADIA, SL, sol·licitant l'ajust de la les quotes de la via pública,
corresponent a l'any 2013, al·legant que no ha pogut iniciar l'activitat degut a un
incendi.
Atès que en data 02 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local va acordar degut al
mateix motiu, en el seu primer punt donar de baixa les liquidacions núm. 628185, i
626693 a nom de RESTAURANT BADIA SL I BLANCO MARTINEZ, LUIS en concepte
de Taxa OVP ( Ocupació de la via pública ) i Taxa per escombraries industrials
corresponent a l'any 2013, aprovant unes noves liquidacions per període de temps que
no s'ha vist afectant pel sinistre.
Vist que el rebut núm. 628184 a nom de RESTAURANT BADIA, SL en concepte
d'OVP per les màquines de begudes, congelador, màquines recreatives i jardineres no
es va tenir en compte, i es per la qual cosa que no es va modificar.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa el rebut núm. 628184 a nom de RESTAURANT BADIA, SL
en concepte d'OVP corresponent a l'any 2013.
Segon.- Aprovar una nova liquidació segons el següent detall i la qual no s'haurà de
fer efectiva fins la seva notificació expressa:
ANY

CONCEPTE

2013

CONTRIBUENT: RESTAURANT BADIA, SL
Art. 15 Taxa per utilització privativa o aprofitament del domini públic
local – OVP - Plaça Promontori núm. 8 de Llafranc.
2 Màquines venda aliments i begudes
202,65
1 Congelador gelats
156,98
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1 Màquina recreativa
1 Jardinera

99,87
14,29

TOTAL........................:

473,79

Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal pels efectes oportuns.

8.1.2 RECLAMACIÓ: VARIS APROVACIÓ D'INGRESSOS
EMBARGAMENTS AEAT, INGRESSOS EXCÉS.

INDEGUTS

PER

Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè el deute havia estat donat de baixa o
bé cobrat mitjançant alguna de les formes següents:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
. 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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
Titular

Import a retornar

ORTIZ ALTET JORDI

21,37 €

SÁNCHEZ RIOJA MA JOSÉ

20,00 €

BALDWINSON JOHN

49,60 €

Segon.- Ingressar les devolucions aprovades en el punt anterior en el comptes
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a les persones interessades i als departaments
d’intervenció i recaptació.

8.1.3 RECLAMACIÓ JUAN RUBIO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 10633 de data 31 de juliol de 2013,
presentada pel senyor RUBIO RUIZ, JUAN, sol·licitant la devolució de la part
proporcional de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle amb matrícula
GI-4653-AN de l'exercici 2013.
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Atès que segons la documentació aportada el vehicle amb matrícula GI-4653-AN es
va donar de baixa definitiva el dia 29 de juliol de 2013.
Atès que es comprova que el senyor RUBIO RUIZ, JUAN, no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor RUBIO RUIZ,
JUAN , per un import de SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS-------------16,30
€-------- en concepte d’IVTM 2013.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

8.1.4 RECLAMACIÓ. D L B. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.077 data 9 d’agost del 2013,
presentada pel senyor D L B en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula -7826-HBP, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -7826-HBP reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
JGL2013/32 de 20 d'agost de 2013
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Mecànica pel vehicle matrícula -7826-HBP a nom del senyor D L B amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

8.1.5 RECLAMACIÓ. JOSÉ SANTOS SÁNCHEZ. APROVACIÓ D'INGRESSOS I
COMPENSACIÓ DEUTE PER EMBARGAMENT AEAT.
Vist que s’han produït ingressos indeguts a nom del senyor JOSÉ SANTOS
SÁNCHEZ, corresponents a l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de
l’exercici 2011, ja que el deute havia estat donat de baixa a la Recaptació Municipal i
s’ha cobrat per embargament de l’agència Estatal de l'Administració Tributària.
Atès que s’ha cobrat mitjançant alguna de les formes següents:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
. 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.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu textualment:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que el senyor José Santos Sánchez manté un deute pendent
de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor José Santos
Sánchez, tal com segueix a continuació:
Titular

Import a retornar

SANTOS SÁNCHEZ JOSÉ

399,92 €

Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el deute que
manté el senyor José Santos Sánchez amb la recaptació municipal, resultant un import
total a retornar tal com es detalla seguidament:
Exercici

Rebut
compensat
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2013

615970

IVTM

79,24 €

320,68 €

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

8.1.6 RECLAMACIÓ: ALBERT BOSCH CARRIÓN. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS PER BAIXA DEFINITIVA. APROVACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.213 de data 13 d’agost del
2013, presentada pel senyor ALBERT BOSCH CARRIÓN, en la qual sol.licita la
devolució d’ingressos corresponents al quart trimestre de l’exercici 2013 del rebut
pagat número 602766, en concepte de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica,
al.legant que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2013.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
 1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els
casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals
única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori
del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció
o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor ALBERT
BOSCH CARRIÓN, tal com segueix a continuació:
Exercici
Número rebut
Matrícula
Total a retornar
2013

602766

GI-2947-BD

16,30 €

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.

8.1.7 RECLAMACIÓ: A A G. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 9.796 data 11 de juliol del 2013,
presentada pel senyor A A G en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle matrícula GI-2497-BF, al.legant que té
reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarles.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula GI-2497-BF reuneix
els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel vehicle matrícula GI-2497-BF a nom del senyor A A G amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

8.2 APROVACIÓ LIQUIDACIONS DEFINITIVES REFORMA MERCAT DEL PEIX
Vist l’acord de l’Ajuntament Ple de data 16 de setembre de 2010 pel qual s’aprova la
imposició i l’ordenació de les Contribucions Especials per les obres de Reforma interior
del Mercat del Peix de Palafrugell, aprovat definitivament per acord plenari de data 25
de novembre de 2010 d’acord amb les següents dades:
COST PROVISIONAL DE LES OBRES
PERCENTATGE A REPARTIR
QUANTITAT A REPARTIR ENTRE
PASSIUS
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Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de setembre de 2010 pel qual es
van aprovar les liquidacions provisionals en concepte de Contribucions Especials per
les obres de Reforma interior del Mercat del Peix de Palafrugell per un import de CENT
NORANTA-CINC MIL TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
Atès que per acord del Ple de data 29 de novembre de 2011 que va modificar l’acord
d’imposició i ordenació incorporant a les despeses inicials d’execució material i
redacció del projecte executiu les indemnitzacions per eliminació de parades del nou
mercat del peix.
Atès que en data 26 de juliol de 2013 es van signar els convenis pels quals s’acorden
les indemnitzacions a abonar per eliminació de parades i en data 12 d'agost de 2013
s'ha fet efectiu el pagament de les indemnitzacions per pèrdua de parada.
Atès que a data d’avui consten finalitzades les obres i el nou mercat està en
funcionament.
Atès que els costos finals són els segûents:
Redacció projecte executiu
Cost execució obres
factura serralleria (escultura Tano Pissano)
Indemnitzacions per pérdua parada (no lucre cessant)
Total despeses incloses a efectes càlcul Contribucions
Especials
Subvenció conveni La Fanga
Cost suportat

29.613,28
587.088,00
3.872,76
49.485,60
670.059,64
500.000,00
170059,64

Atès que el percentatge a repartir és de 90% del cost de l’obra i el cost suportat és de
153,053,68 euros.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Pujol,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Aprovar les liquidacions definitives en concepte de contribucions especials
per les obres de Reforma interior del Mercat del Peix, a Palafrugell d’acord amb la
següent relació de contribuents:
N. LIQ NOM
1
JOSEP MIELGO HERRERO
2
MARGARITA VILA PASTO
3
LLUÍS PUJOL MASCORT
4
ÀNGEL HEREU PAGÈS
5
JOAN MIQUEL SALÓ COLOMER
6
ABDELKADER TAKFA
7
MERCÈ JURADO MARIMON
TOTAL…………………………………………………...

QUOTA DEFINITIVA
24.661,22
12.330,61
22.195,10
39.303,82
12.330,61
17.571,12
24.661,22
153.053,68

Segon.- Aprovar les següents devolucions d’ingressos indeguts, com a resultat entre
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allò que es va ingressar en concepte de quotes provisionals per Les obres de la
Reforma interior del Mercat del peix i les quotes definitives pel mateix concepte
aprovades en el punt anterior:

N. LIQ
1
2
3
4
5
6
7

Titular
JOSEP MIELGO HERRERO
MARGARITA VILA PASTO
LLUÍS PUJOL MASCORT
ÀNGEL HEREU PAGÈS
JOAN M. SALÓ COLOMER
ABDELKADER TAKFA
MERCÈ JURADO MARIMON
TOTAL.......................................

Quota
DEFINITIVA
24.661,22
12.330,61
22.195,10
39.303,82
12.330,61
17.571,12
24.661,22
153.053,68

Quota
provisional
31.425,09
15.712,54
28.282,58
50.083,73
15.712,54
22.390,37
31.425,09
195.031,95

A
RETORNAR
6.763,87
3.381,94
6.087,48
10.779,92
3.381,94
4.819,26
6.763,87

9.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
9.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar les següents propostes de despesa:
Aplicació

Import

2013 33 321 61900

1.223,20

2013 71 155 61901

2.543,85

2013 33 321 61900
TOTAL RELACIO

8.939,48
12.706,53

Text lliure
VIDART CRISTALLERIES SL. CONSTRUCCIO
ESTRUCTURA
ALUMINI
TANCAMENT
MOSTRADOR CONSERGERIA CEIP CARRILET
(AS)
PERE GIRALT SAGRERA SA. MILLORA
PAVIMENTACIO AMB REG ASFALTIC PLAÇA
DE LA PUNXA (AS)
THINKING
BIG
BUSINESS
SL.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL.LACIO
PERGOLA CEIP PIVERD (AS)

9.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA. Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/87 per un
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import total de 582.719,00 euros.
Aplicació
Import
Text lliure
2013 71 162 22710 116.364,09 UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS
NETEJA I REG VIA PUBLICA, NETEJA MERCAT
I PLATGES JUNY 2013 (AS)
2013 72 170 22712 85.900,84 UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS
RECOLLIDA ESCOMBRARIES I TRANSPORT A
SOLIUS JUNY 2013 (MA)
2013 72 170 22712 6.090,92
UTE SANEJAMENT PALAFRUGELL. TREBALLS
RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA JUNY 2013
(MA)
2013 72 170 62200 11.482,75 TANCAMENTS MONT-RAS PVC ALUMINI 2010
SL. SUBSTITUCIO FUSTERIA DE FERRO
FINESTRES
MEDI
AMBIENT,INFORMATICA,OF.RECAP.(AS)
2013 71 161 22101 139.986,91 SOREA SA. FACTURA RETRIBUCIO FIXA
PRIMER TRIMESTRE 2013 (RM)
2013 71 161 22101 41.379,16 SOREA SA. RETRIBUCIO CONSERVACIO
COMPTADORS I ESCOMESES 1R TRIMESTRE
2013 (RM)
2013 71 161 22101 41.527,42 SOREA SA. RETRIBUCIO CONSERVACIO
COMPTADORS I ESCOMESES (RM)
2013 71 161 22101 139.986,91 SOREA SA. RETRIBUCIO FIXA 2N TRIMESTRE
2013 (RM)
TOTAL
582.719,00

9.3 ACTUALITZACIÓ RENDES LLOGUER SR. CAMON BELTRAN.- Aprovació
Vist el contracte d’arrendament signat en data 15 de juny de 1998 entre l’Ajuntament
de Palafrugell i el senyor ERNEST CAMON BELTRAN, en virtut del qual se li
arrendava l’habitatge propietat de l’Ajuntament ubicat al carrer Barris i Buixó nú,. 4-6,
edifici Les Palmeres, de 95,73 m2 de superfície i amb una renda mensual d’import
11.500 pessetes (69,12 €).
Vista la clàusula setena, que diu textualment:
“7è.Actualització de la renda. La renda podrà ésser actualitzada per qualsevol de les
parts aplicant-hi la variació percentual de l’Índex General Nacional del Sistema
d’Índexs de Preus al Comsum en els dotze mesos inmediatament anteriors a la data
de cada actualització.
Per a la primera actualització es prendrà com a Índex de referència el mes anterior a la
data d’aquest contractei, per a les ulteriors, l’últim que s’hagi aplicat.
El percentatge corresponent s’aplicarà, a la primera revisió, sobre la renda pactada en
aquest contractei, en les successives, a la resultant de la revisió precedent.
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La renda actualitzada serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en
què l’arrendador la notifiqui a l’altra part per escrit en què s’indiqui el percentatge
d’alteració aplicat, i s’adjunti, si l’arrendatari ho exigeix, l’oportú certificat de l’Institut
Nacional d’Estadística o es faci referència al Butlletí Oficial en el qual s’hagi publicat.
Serà vàlida la notificació feta per nota en el rebut de la mensualitat precedent.”
Atès que la darrera actualització del preu de lloguer la va aprovar la Junta de Govern
Local de 9 d’agost de 2012 establint una renda mensual de 101,43 euros .
Vista la variació percentual de l’Índex de Preus al Comsum segons les dades
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística de maig de 2012 a maig de 2013
d’import 1,7 %.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’actualització del lloguer corresponent al contracte d’arrendament
signat en data 15 de juny de 1998 entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
ERNEST CAMON BELTRAN, de la següent manera:
IPC
Lloguer inicial 12/13
101,43
1,70%

Maig Lloguer
actualitzat
103,15

Segon.- Notificar el present acord al senyor ERNEST CAMON BELTRAN, informant-li
que el pagament del lloguer corresponent al mes de setembre de 2013 i següents,
s’haurà de fer efectiu per import de 103,15 €.

10.- PROPOSTES URGENTS
10.1 SECRETARIA GENERAL
10.1.1 DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 25 DE JUNY DE 2013, D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
PER A LA CESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY DEL SENYOR JAUME MASCARELL
SARAROLS, PER APARCAMENT PÚBLIC A LLAFRANC, TEMPORADA D'ESTIU
2013.- Aprovació.Vist l'acord de Junta de Govern Local del dia 25 de juny de 2013, que literalment diu:
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i el
senyor Jaume Mascarell Sararols, en virtut del qual cedeix l'ús d'una finca situada al
sector La Pastora de Llafranc, polígon A, parcel.la 6, de 2.163 m2, pel període estival,
que engloba de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2013, i amb les següents condicions:
a) que l'ús de la mateixa es destini exclusivament a aparcament de rotació.
b) que es netegi la finca.
c) S’indemnitzarà al senyor Mascarell per les despeses d’implantació de l’aparcament,
amb la quantia de 423,37 euros. El seu pagament es compensarà amb el segon
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termini del rebut d’IBI de l’esmentada finca.
Les despeses ocasionades per aquest conveni aniran a càrrec de la partida 11 920
22608 del pressupost de l'any 2013.
Segon.- Facultar el senyor Alcalde-President de l'Ajuntament de Palafrugell, per a la
firma de tots els documents que calguin per a l'execució d'aquest acord.
Atès que durant tota la temporada d'estiu no s'ha fet ús en cap moment de la finca
objecte del conveni.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern del dia 25 de juny de 2013, pel qual
s'aprovava el conveni de col.laboració amb el senyor Jaume Mascarell Sararols, per a
la cessió d'ús d'un terreny per a aparcament públic a Llafranc, durant la temporada
d'estiu 2013.

10.2 RENDES
10.2.1
PADRÓ
DE
L'IMPOST
SOBRE
ACTIVITATS
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2013.- Aprovació.-

ECONÒMIQUES

Vista la relació de contribuents del padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a l’exercici 2013 per un import total de 183.543,82 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 l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a
l’exercici 2013, per un import total de 183.543,82 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.
- Període de cobrament en voluntària: del dia 2 de setembre del 2013 fins el dia 31
d’octubre 2013.
- 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 de constrenyiment i meritarà recàrrec, interès de demora i els costes que
es produeixin.
Tercer.- Notificar el present acord als serveis de Recaptació per al seu coneixement i
efectes.
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10.3. COMPTABILITAT I PRESSUPOST.10.2.1 OBRES.- Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2013/88 per un import
de 143.080,47 euros.
Aplicació
2013
21
61905

Import
150 41.267,00

2013
61915

150 101.813,47

TOTAL

21

Text lliure
AGLOMERATS GIRONA. CERT.1,OBRA 11/2013
""CAPACITAT
HIDRAULICA
RIERA
VILASECA,TRAM
PL.MIREPOIX
I
C/M.MERCE
MARÇAL SERRA""
AGLOMERATS GIRONA SA. CERT.3, OBRA
33/2012 ""OBRES DE MILLORA AMBIENTAL I
CAPACITAT HIDRAULICA RIERA DE VILASECA""

143.080,47

10.3.2 SUBVENCIÓ FESTA DE BARRI LA SAULEDA.- Aprovació.Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 2013 pel qual es
concedeix a les associacions de veïns una subvenció per a l’organització de les seves
festes majors de barri amb unes condicions pròpies de justificació, entre les quals hi
figura l’Associació de Veïns La Sauleda amb un import de 1.092,01 euros.
Vista la instància presentada per l’Associació Cultural Amics de l’Esport de registre
d’entrada número 10939 i data 07/08/2013, on consta que és aquesta entitat la que
durà a terme l’organització de la festa de barri de la Sauleda, adjuntat un programa
d’activitats i un pressupost de les despeses d’import 696,77 euros.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar i reconèixer una subvenció de 696,77 euros a l’Associació Cultural
Amics de l’Esport (G55177745), en concepte de les despeses derivades de
l’organització de la festa de Barri de la Sauleda el 17 d’agost de 2013.
Per a la justificació de l’esmentada subvenció caldrà presentar una relació detalla de
les depeses juntament amb les factures originals al Registre General de l’Ajuntament i
que ascendeixi com a mínim pel mateix import a la subvenció concedida.
La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 31.924.48900 “Subvenció
associacions de veïns” del pressupost de despeses del 2013
Segon.-

Demanar a la Tresoreria Municipal faci efectiva la subvenció mitjançant
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transferència bancària al compte de l’associació número 2100 8103 88 0100067767,
prèvia presentació dels justificants.
Tercer.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Associació de Veïns la Sauleda
d’import 1.092,01 euros aprovada, entre d’altres, per la Junta de Govern del 16 d’abril
de 2013 (PRP2013/1699).

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent dos quarts de
deu del matí. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 27
d'agost de 2013.
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