ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10
DE SETEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/35
Dia i hora: 10/09/2013 09:15:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
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
S'han excusat d'assistir-hi:
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en segona convocatòria, el dia i l'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 els 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 Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- JGL2013/34 Ordinària 03/09/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 327/13.- 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:
A: Nigel Griffiths
Representat per Meritxell Patxot Cardoner
Obra Reforma de vivenda unifamiliar
Carrer: Vallespir, 11
Població: TAMARIU
Expedient 327/13
Condicions: - Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança
Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Meritxell Patxot Cardoner
Núm. Visat: --P.E.M.: 33.808,85 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.318,55 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 342/13.- 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.
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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: Pilar Baquelaine Carreras
Representat per Andreu Xicoira Gallart
Obra Rehabilitació de barraca ( Polígon 2 Parcel·les 41)
Carrer: Molló, 0
Població: LLOFRIU
Expedient 342/13
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Andreu Xicoira Gallart Núm. Visat: --P.E.M.: 1.000 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 39 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL PROJECTE DE TANCAMENT DE
LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist que en data 20 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va
aprovar el Projecte de tancament de la pista poliesportiva coberta, a Palafrugell.
Atès que en data 17 de gener de 2013 es van adjudicar les obres de tancament de la
pista poliesportiva coberta, a Palafrugell, a l’empresa Argon Informàtica S.A.
Atesa l’acta de preus contradictoris de les obres de tancament de la pista poliesportiva
coberta, a Palafrugell, on s’acorda fixar els preus contradictoris que seran d’aplicació
per l’abonament de les unitats d’obra necessàries per a l’execució de les obres que no
figuraven a la memòria original i que no comporten cap modificació del pressupost
global de les obres.
La modificació no està prevista al Plec de Clàusules administratives particulars i els
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seu import no supera el 10% del preu d’adjudicació del contracte.
Aquesta modificació es justifica pel que disposa l’article 107.1 b) del Reial Decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector
públic:
  b) No adequació del projecte a les especificacions de la prestació per causes
objectives que determinen la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de
tipus geològic, hídric, arqueològic, medioambiental o similars, posades de manifest
amb posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no es varen preveure amb
anterioritat aplicant tota la diligència requerida, d’acord amb una bona pràctica
professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions
tècniques.
El contractista ha donat conformitat a la modificació amb la firma de l’acta de preus
contradictoris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d'obres de tancament de la pista
poliesportiva coberta, a Palafrugell, d'acord amb l’acta de preus contradictoris que
consta a l'expedient, de data 18 de juliol de 2013.
Aquests preus contradictoris no han suposat cap increment de despesa, ni suposen un
increment del preu d’adjudicació de l’obra i liquidació del contracte.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Argon Informàtica S.A i a l’Àrea
d’Intervenció de l’Ajuntament.

4.- ASSESSORIA JURÍDICA
4.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ
INTERPOSADA PEL SENYOR JOSEP JOAQUIM SINDREU CONTE-LACOSTE,
PELS DANYS FÍSICS PATITS PEL SEU FILL JOAQUIM SINDREU GINESTA.
Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de mil dos-cents trenta-un euros amb vuitanta-nou cèntims (1.231,89 €), interposada
pel senyor Josep Joaquim Sindreu Conte-Lacoste, amb data d’entrada 4 de febrer de
2013 i número de registre 1714, pels danys físics patits pel seu fill Joaquim Sindreu
Ginesta, el dia 27 de juliol de 2012, al col·lidir amb la barrera existent al final del carrer
de la Riera, per evitar l’accés de vehicles a la platja de Tamariu.
Atès que un cop instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que
donaven motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar
audiència a la part reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del
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Reial Decret 429/93, de 26 de març, formulant les al·legacions que consten a
l’expedient on, en síntesi, es reitera en els pronunciaments i la sol·licitud
d’indemnització efectuada en el seu moment, atès que els fets es varen produir,
segons la seva opinió, per la manca de senyalització de la barrera, el seu mal estat, la
manca de protecció, de mesures de seguretat i d’adequada il·luminació.
Atès que no es va demanar per la part reclamant l’obertura d'un període de prova, ni
s'ha considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients
per fonamentar la resolució.
Atès que la zona on es va produir els fets es correspon amb un espai pavimentat que
separa el final del carrer de la Riera, a Tamariu, amb l’accés a la platja, amb dos
àmbits diferenciats, separats per una barrera metàl·lica basculant pintada de color
vermell i blanc, a efectes d’impedir el lliure accés de vehicles automòbils a la platja, i
per unes pilones també metàl·liques pintades de vermell i blanc per facilitar l’accés de
vianants a la platja, destinat cada element a complir la funció que tècnicament l’hi
correspon, i per on s’ha de transitar amb la precaució mínima necessària que el lloc
requereix.
Atès el contingut de l’informe emès pel tècnic de l’Àrea de serveis en data 14 de febrer
de 2013, segons el qual:
“ Que aquesta barrera del final del carrer de la Riera, es posa a començaments de la
temporada d’estiu i es retira a final de temporada, tots els anys, per sol·licitud de la
Policia Local de Palafrugell, amb la finalitat de restringir el pas de vehicles a la platja
de Tamariu.
Que molt a prop d’aquest element hi ha instal·lació d’enllumenat públic pel que la
barana queda il·luminada adequadament durant la nit. ...”
Atès el contingut de l’acta de la Policia Local emesa en data 28 de juliol de 2012, a les
00:30 hores, segons la qual:
“... La il·luminació és artificial, en opinió dels agents, suficient per a la visibilitat dels
diferents elements de la via, tant senyalització, escales, com la mateixa barrera i
pilones. S’ha consultat els arxius informàtics d’aquesta policia, i no hi ha constància de
cap fet semblant o incident amb la barrera del carrer de la Riera. ...”
Atès que la jurisprudència en relació als fets objecte d’aquesta reclamació, ha vingut
sostenen que en allò que es refereix als elements de la via pública, resulta que tot i ser
exigible a l’administració un manteniment suficient en relació als usos propis de les
instal·lacions, ni resulta exigible a l’administració una inversió inicial que asseguri el
màxim estàndard de qualitat a totes i cadascuna de les vies públiques, ni tampoc es
pot demanar una acció de manteniment que comporti la reparació immediata de
qualsevol desgast o desperfecte derivat de l’ús ordinari de la via pública, ús que
genera un desgast normal que ha de ser admissible en la vida útil dels béns.
Atès que així mateix en relació al nexe causal, la jurisprudència ve considerant que
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una interpretació laxa de l’esmentat precepte fins a convertir a les administracions en
asseguradores de tots els riscs socials, donada l’amplitud dels serveis municipals que
es presten i de les competències que ostenten, és la més pertorbadora per una
correcte realització i progressiva ampliació dels esmentats serveis públics, doncs el
principi de solidaritat de riscs que batega en el sistema de responsabilitat patrimonial
de l’administració, amb el fi d’aconseguir un millor repartiment de beneficis i càrregues
socials, pot veure’s frustrat amb interpretacions extensives del requisit del nexe causal,
encara que sigui per raons tant ateses jurídicament com és la d’evitar que una persona
que ha patit una greu deterioració quedi desvalguda.
Cal tenir en compte, a més, que el nexe causal es trenca quan intervé en exclusiva la
víctima en la producció del sinistre, i que en el cas que ens ocupa es concreta en la
manca de diligència i precaució mínima de la víctima al desplaçar-se per la via pública.
Atès que de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de dret, no se’n
desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, sinó en tot cas de
la pròpia actuació de la persona que ha patit els danys, ja que tenia que desplaçar-se
amb la precaució mínima necessària que el lloc dels fets exigia, sense que existeixi,
per tant, relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i els danys que
s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/93, de 26 de març.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
Josep Joaquim Sindreu Conte-Lacoste.

4.2 CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL
SENYOR FRANK KEERL PLA. Aprovació.Vist el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Palafrugell i el senyor
Frank Keerl Pla, en relació a l’obtenció amistosa per part de l’Ajuntament de
Palafrugell, per mutu acord, amb un preu just de divuit mil vint-i-un euros amb setantavuit cèntims (18.021,78 €), dels terrenys propietat del senyor Frank Keerl Pla afectats
pel Projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques a la riera de Ca L’Abellí, a
Palafrugell.
Atès el contingut de l’article 88 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.
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Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contingut del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Frank Keerl Pla.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

5.- CULTURA
5.1 CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB COFFENA PER A LA CELEBRACIÓ DE
LA CAVALCADA DE REIS 2014.- Aprovació.S'acorda retirar aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

5.2 CONTRACTE DE SERVEIS AMB MICHAEL KLINE ARTISTS PER A
L'ACTUACIÓ DE NICHOLAS PAYTON TRIO AL 19 FESTIVAL DE JAZZ COSTA
BRAVA (11/10/2013).-Aprovació.Atès que entre dels dies 1 al 13 d’octubre de 2013, l’Ajuntament de Palafrugell
organitza la 19a edició del Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell.
Atès que una de les actuacions programades anirà a càrrec de Nicholas Payton Trio,
el dia 11 d’octubre, a partir de les 22.00h, al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell.
Vistes les condicions establertes al contracte de serveis entre l’Ajuntament de
Palafrugell i Michael Kline Artists per a l’actuació de Nicholas Payton Trio.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el contracte de serveis entre l’Ajuntament de Palafrugell i Michael
Kline Artists, per una actuació musical a càrrec de Nicholas Payton Trio el dia 11
d’octubre de 2013, a partir de les 22.00h, al TMP-Teatre Municipal de Palafrugell, dins
de la programació prevista amb motiu del 19è Festival de Jazz Costa Brava, amb les
següents condicions.
1r pagament
2n pagament

2.500,00 € + possibles comissions Una vegada aprovat aquest
bancàries
contracte.
2.500,00 €
Abans de l’11 d’octubre

Segon.- Procedir al seu pagament mitjançant les dades bancàries establertes al
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contracte.
Tercer.- Aplicar aquesta despesa a la partida Despeses de Festival de Jazz
(46.335.22604).
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

5.3 PAGAMENT ALS ARTISTES PARTICIPANTS A L'STREET JAZZ COSTA
BRAVA (14 I 15 DE SETEMBRE DE 2013).-Aprovació.ATÈS que l’Àrea de Cultura ha programat diversos concerts per a l’Street Jazz Costa
Brava, esdeveniment de nova creació que tindrà lloc a la plaça Nova els dies 14 i 15
de setembre de 2013 com a promoció prèvia del 19è Festival de Jazz Costa Brava que
tindrà lloc a Palafrugell del 10 al 13 d’octubre de 2013 en diversos espais (TMP,
Centre Fraternal i Plaça Nova).
ATÈS que segons el calendari de l’Street Jazz Costa Brava els concerts previstos són:
Dissabte, 14 de setembre
12.00h Hop's Trio. Tomy Muñoz (clarinet), Albert Llobet (piano) i David Benítez
(contrabaix). Lyndy Hop by Jazz de Girona
18.00h Marc Ayza Trio. Marc Ayza (bateria), Roger Mas (piano) i Tom Warburton
(contrabaix)
19.30h Marga Mbande Trio. Marga Mbande (veu), Abel Boquera (teclats) i Marc Ayza
(bateria)
Diumenge, 15 de setembre
11.30h Gumbo Jass Band. Oscar Font (trombó), Josep Traver (banjo), David Parras
(tuba) i David Forns (washboard)
12.30h Astrio. Santi Careta (guitarra), Arecio Smith (teclats) i Santi Serratosa (bateria)
ATÈS que la despesa dels catxets dels artistes participants a l’Street Jazz Costa
Brava, els quals han estat contractats a través de Galbany Produccions SL, és de
3.500 € + IVA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR el pagament de 3.500 € + IVA a Galbany Produccions SL, amb domicili al
C/ Trobador, 20, 2n 1a, 08041 de Barcelona, en concepte dels catxets dels artistes
participants a l’Street Jazz Costa Brava que tindrà lloc a Palafrugell els dies 14 i 15 de
setembre de 2013.Aquest import es farà efectiu mitjançant transferència bancària amb
la darrera transferència del mes de setembre que faci l’Ajuntament de Palafrugell al
compte 2081-0322-28-3300006755, prèvia presentació de factura per part de
l’empresa.
Amb càrrec a la partida de Festival de Jazz Costa Brava (46.335.22604).
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6.- MEDI AMBIENT
6.1 CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ I
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS AL MUNICIPI.- Aprovació
Vist el conveni vigent entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de
Palafrugell per a la prestació del servei de recollida d'animals abandonats.
Atès el nou catàleg de serveis de recollida i acollida d'animals abandonats elaborat pel
Consell Comarcal del Baix Empordà.
Vista la proposta de nou conveni del Consell Comarcal del Baix Empordà associada al
catàleg de serveis esmentat, el qual estableix l'import anual que ha de pagar
l'Ajuntament de Palafrugell.
Vist que la durada d'aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2013 i que podrà ser
prorrogat anualment si cap de les dues parts no el denuncia amb un mes d'antelació a
la data de la seva finalització o en el seu cas d'expiració de la pròrroga.
Vista la disponibilitat pressupostària a la partida 72.313.22704.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la
prestació dels serveis de recollida i acollida d'animals abandonats al municipi.
Segon.- Aquest conveni deixa sense efecte el vigent per a la prestació del servei de
recollida d'animals abandonats.
Tercer.- L'Ajuntament de Palafrugell abonarà al Consell Comarcal del Baix Empordà
per la prestació d'aquests serveis 22.143 euros anuals, que seran abonats per
trimestres vençuts.
Quart.- La durada del nou conveni és fins el 31 de desembre de 2013 i podrà ser
prorrogat anualment si cap de les dues parts no el denuncia amb un mes d'antelació a
la data de la seva finalització o en el seu cas d'expiració de la pròrroga.

7.- PLA DE BARRIS
7.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE MENOR, DE SERVEIS
EXTERNS PER L’ELABORACIÓ DE TEXTOS D’ACORD AMB EL MARC
DISCURSIU, I L’ASSESSORAMENT METODOLÒGIC EN EXECUCIÓ DE
L’ACTUACIÓ 7.1.5. “COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT: POTENCIACIÓ DE LA
IDENTITAT DEL BARRI” EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS LA SAULEDA JGL2013/35 de 10 de setembre de 2013
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CARRER AMPLE.- Adjudicació.Vista la necessitat de procedir a la contractació de serveis externs per a l’edició de
textos d’acord amb el marc discursiu, i l’assessorament metodològic, en execució de
l’actuació 7.1.5. “Cohesió social i identitat: Potenciació de la Identitat del Barri” dins el
marc del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample.
Vist el pressupost presentat per l'Associació de suport social i psicològic Espais
Humans, amb CIF G17984667 per un import de 875,00€ IVA inclòs.
Vist l'informe emès per la Cap de l'Àrea de Pla de Barris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Contractar els serveis externs per l’elaboració de textos d’acord amb el marc discursiu
i l’assessorament metodològic, amb l'Associació de suport social i psicològic Espais
Humans, amb CIF G17984667, per un import de 875,00 euros, que s'abonarà, prèvia
presentació de la factura, un cop realitzat el servei, a càrrec de la partida 20.231.22616
“Despeses Potenciació identitat del barri dins el municipi”.

7.2 CONTRACTE MENOR D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE DE
JARDINERES AMB XAPA CORTEN AL PARC URBÀ DE LA SAULEDA EN
EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ 5.4 “INCREMENT DE LA BIODIVERSITAT ALS
PARCS URBANS” DINS EL MARC DEL PLA DE BARRIS LA SAULEDA – CARRER
AMPLE.- Adjudicació.Vista la necessitat de procedir a la contractació de les obres de construcció i muntatge
de jardineres per tal de contenir i millorar els espais enjardinats del parc de La
Sauleda, en execució de l’actuació 5.4 “Increment de la biodiversitat als parcs urbans”
dins el marc del Pla de Barris la Sauleda – carrer Ample.
Vist el pressupost presentat per SERRALLERIA ESCLANYÀ S.L. (CIF B55040968),
que ascendeix a la quantitat de 17.575,25 € (IVA inclòs)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Adjudicar el contracte menor per les obres de construcció i muntatge de jardineres per
tal de contenir i millorar els espais enjardinats del parc de La Sauleda a l’empresa
Serralleria Esclanyà SL amb CIF B55040968, per un import de 17.575,25 euros (IVA
inclòs), que s'abonarà un cop finalitzades les obres i prèvia presentació de la factura, a
càrrec de la partida 20.150.61907 “Millora Parcs Urbans Pla de Barris”.
El seguiment tècnic d'aquestes obres serà a càrrec de la Secció de Projectes i Obres
de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.

8.- RENDES
JGL2013/35 de 10 de setembre de 2013
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8.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
8.1.1 RECLAMACIÓ JAAIDI ELHALOFIE MOUSTAPHA, BONIFICACIÓ IBI 2013
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10795 presentada en data
2/8/2013 pel senyor JAAIDI EL HALOFIE MOUSTAPHA, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la
finca amb referència cadastral 4105125EG1440N0001GM, objecte tributari carrer
Velázquez, 45, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca amb referència cadastral 4105125EG1440N0001GM, objecte tributari carrer
Velázquez, 45, a nom de la persona interessada.
JGL2013/35 de 10 de setembre de 2013
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Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 645364, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Tramitar el reintegrament d’ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 13,77 euros.
Quart.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663848) en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles a nom de la persona interessada.
Cinquè.- Atorgar a nom del senyor JAAIDI la subvenció per foment i protecció de
l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de
data 23 d’abril de 2013, per import de 6,88 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.2 RECLAMACIO VORA-FRANC SL APROVAR LIQUIDACIONS OVP
Atès que s'ha comprovat que en el padró de la Ocupació de la via pública,
corresponents als anys 2012 i 2013 la societat VORA-FRANC, SL que explota
l'establiment anomenat “Restaurant SIMPSON”, no constava donada d'alta la unitat
fiscal corresponent.
Vist els articles 4r i 6è de l'Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local que diuen textualment el següent:
“Article 4r. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
natural o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General
Tributària que gaudeixen, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic en benefici
particular, d'acord a algun dels supòsits previstos a l'article 20.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.”
Article 6è. Tarifes.
4. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES
AMB FINALITAT LUCRATIVA
4.2 Ocupació de terreny públic amb finalitat lucrativa amb estructura fixa
( no desmuntable ) de tancament i cobriment, per m2 o fracció
A l'any

77,70

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar una nova liquidació a nom de VORA-FRANC, SL corresponents als
anys 2012 i 2013 en concepte d'Ocupació de la Via pública, la qual no s'haurà de fer
efectiva fins a la seva notificació expressa:
EXERCICI CONCEPTE
2012
2013

IMPORT

Terrassa amb estructura fixa – RESTAURANT SIMPSONS49 M2 x 77,70 Euros

3.807,30

Terrassa amb estructura fixa – RESTAURANT SIMPSONS49 M2 x 77,70 Euros

3.807,30

Segon.- Notificar el present acord a la interessada pels efectes oportuns.

8.1.3 RECLAMACIÓ FARID EL ASSARAOUI EL ASRAOUI, BONIFICACIÓ IBI 2013
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10842 presentada en data
5/8/2013 pel senyor FARID EL ASSARAOUI EL ASAROUI, on sol·licita la bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la
finca amb referència cadastral 3210118EG1431S0010BR, objecte tributari carrer
Cases Noves, 80, 2 01 2, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
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Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca del carrer amb referència cadastral 3210118EG1431S0010BR, objecte tributari
carrer Cases Noves, 80, 2 01 2,, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 632632/13, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663850) en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles a nom de la persona interessada.
Quart.- Atorgar a nom ddel senyor EL ASSARAOUI la subvenció per foment i
protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de
Govern Local de data 23 d’abril de 2013, per import de 13,55 euros, que es
compensarà amb la nova liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.4 RECLAMACIÓ. EDUARD SABATER GUISSET. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES COM A LOCAL SENSE
ACTIVITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11.150 de data 12 d’agost del
2013, presentada pel senyor EDUARD SABATER GUISSET, per la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponents als exercicis 2009 al 2012 en concepte
de la Taxa per Recollida d’Escombraries Industrials com a local sense activitat de
l’immoble situat al carrer Barris i Buixó, número 3, al.legant que han estat pagant com
entitat financera correctament i al mateix temps com a local sense activitat.
Vist l’article 12è punt 4.2 de l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per
recollida d’escombraries i altres residus urbans, el qual diu textualment:
“Quota tributària
1.- Les activitats que precisin de local, tributaran d’acord amb l’aplicació del coeficient
multiplicador que s’indica per cada concepte en els punts d’aquest apartat, sobre el
mòdul bàsic d’import 58,48:
CONCEPTE

COEFICIENT

4.2 Bancs i entitats financeres..................................................

10
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Atès que es comprova que consta donada d’alta la llicència d’activitats de data 7 d’abril
de 2008 com a entitat financera el Banco Santander Central Hispano i per tal motiu és
procedent la devolució de la Taxa per recollida escombraries industrials com a local
sense activitat corresponents als exercicis 2009 al 2012.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor EDUARDO
SABATER GUISSET, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número
rebut

Objecte Tributari

Import pagat Import
correcte

Total
retornar

2009

355016

C/ Barris i Buixó, 3

665,94 €

584,80 €

81,14 €

2010

419972

C/ Barris i Buixó, 3

665,94 €

584,80 €

81,14 €

2011

495161

C/ Barris i Buixó, 3

665,94 €

584,80 €

81,14 €

2012

559333

C/ Barris i Buixó, 3

644,80 €

584,80 €

60.00€

Total.........

2.642,62 €

2.339,20 €

303,42 €

a

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i intervenció.

8.1.5 RECLAMACIÓ ABDELKRIM CHARKI, BONIFICACIÓ IBI 2013 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10827 presentada en data 5
d'agost de 2013 pel senyor ABDELKRIM CHARKI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la finca del
carrer Tarongeta, 119, amb referència cadastral 4209116EG1440N0001LM, al·legant
tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
JGL2013/35 de 10 de setembre de 2013
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- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca del carrer Tarongeta, 119, amb referència cadastral 4209116EG1440N0001LM, a
nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 637899/13, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663859) en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles a nom de la persona interessada.
Quart.- Atorgar a nom del senyor ABDELKRIM CHARKI la subvenció per foment i
protecció de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de
Govern Local de data 23 d’abril de 2013, per import de 6,37 euros, que es compensarà
amb la nova liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida
pressupostària 12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.6 RECLAMACIÓ.
FRANCISCO MARTÍNEZ
MORENO.
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM PER BAIXA DEFINITIVA.

APROVACIÓ

Vist l’imprès de baixa del vehicle matrícula -6074-FJC, aportada pel senyor
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FRANCISCO MARTÍNEZ MORENO, per la qual sol.licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponents al
tercer i quart trimestres del rebut pagat número 610638 de l’any 2013, al·legant que la
baixa definitiva és del segon 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 FRANCISCO
MARTÍNEZ MORENO, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a
continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import

2013

610638

-6074-FJC

40,45 €

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

8.1.7 RECLAMACIÓ ALPHA PRO LIMITED CONTRA NOTIFICACIÓ DE PROVISIÓ
DE CONSTRENYIMENT I RESOLUCIÓ DE DILIGÈNCIA D'EMBARGAMENT DE
CRÈDITS.Vista la instància 14124 presentada en data 20 d’octubre de 2012 pel sr. Ricard Casals
Calvet en representació de la societat ALPHA PRO LIMITED per la que interposa
recurs de reposició contra la notificació de constrenyiment de la liquidació núm.
550667 en concepte d’Impost sobre Béns Immobles exercicis 2009,2010 i 2011 de
l’immoble amb referència cadastral 17124A007000210001DA i contra la liquidació
591277 en concepte d'Impost sobre Béns Immobles exercicis 2007 i 2008 de
l'immoble amb referència cadastral6087101EG1368N0001HQ al·legant :
–

No consta la notificació de l'acord de data 1 de febrer de 2012 pel qual
s'estableix un nou valor cadastral de l'immoble, i en tot cas aquesta notificació
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–

suposaria deixar sense efecte els anteriors acords en relació al valor cadastral
de l'immoble
No consta compensat l'import pagat en concepte d'Impost sobre Béns
Immobles de l'exercici 2009.

Vist els antecedents que es disposa en relació a l'immoble objecte de tributació dels
quals es deriva que inicialment fins l'any 2009 les liquidacions corresponents a
l’immoble amb referència 6087101EG1368N0001HQ corresponia a un immoble sense
edificació i consten pagades a nom de 1989 MMCA LOGIC SL.
Vist que la Gerència del Cadastre de Girona a l’any 2009 modifica el valor cadastral de
l’immoble amb referència 6087101EG1368N0001HQ per la incorporació de la
construcció i en base a amb aquesta modificació s’aprova una nova liquidació a nom
de 1989 MMCA LOGIC SL pels exercicis 2007, 2008 i 2009 compensant els imports
pagats pels mateixos exercicis i resultant un import total de 4.788,81 euros.
Vist que a l’exercici 2009 la societat ALPHA PRO LIMITED adquireix la propietat i els
rebuts posteriors dels exercicis 2010 i 2011 consten pagats a nom d’ALPHA PRO
LIMITED d’acord amb el nou valor cadastral modificat al 2009 i que incorpora el sòl
més construcció.
Vist que per Resolució d’alcaldia núm. 2429 de data 19 d’octubre de 2011, es declara
la fallida per insolvència de la mercantil 1989 MMCA LOGIC SL, sense perjudici de la
possible rehabilitació i s’acordava, entre altres acords, donar tràmit d’audiència a
ALPHA PRO LIMITED PRO LIMITED, amb titular de l’immoble afectat, per tal de poder
al·legar i presentar la documentació pertinent; tràmit previ a la declaració d’afecció de
la finca per cobrir els dèbits de l’Impost sobre Béns Immobles. L’acord d’audiència va
ser notificat a ALPHA PRO LIMITED PRO LIMITED el dia 28/10/2011, i no es van
presentar al·legacions.
Vist que en data 1 de febrer de 2012 la Gerència del Cadastre de Girona emet una
nova resolució pel qual acorda l’alteració de la descripció cadastral de l’immoble i
identifica l’immoble propietat de la societat ALPHA PRO LIMITED amb la referència
cadastral 17124007000210001DA, modificant a la seva vegada i les dades físiques i el
valor cadastral del mateix.
Vist que l’acord d’alteració té efectes en el cadastre immobiliari de caràcter retroactius
des del 18 de juliol de 2006.
Atès que en relació als efectes en la gestió tributària de l’Impost sobre Béns Immobles
derivats del nou acord de data 1 de febrer de 2012 i en aplicació de l’article 66 de la
Llei 58/2003 General Tributària cal considerar que el nou acord d’alteració té efectes
pels exercicis no prescrits , i considerant que l’Impost sobre Béns Immobles merita l’1
de gener de cada exercici, els exercicis no prescrits són 2009 i posteriors. Per tant es
considera que no té efectes pels exercicis 2007 i 2008.
Vist que, en virtut de l’article 64 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es va aprovar la declaració de
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derivació de responsabilitat a l’actual titular , ALPHA PRO LIMITED, i es va generar
una liquidació núm. 591277 d’import 3.111,54 euros dels exercicis 2007 i 2008,
compensant els imports pagats anteriorment per aquests exercicis, amb referència
cadastral 6087101EG1368N0001HQ101 que va ser aprovada per la Junta de Govern
Local en data 31 de maig de 2012.
Vist que en data 12 d’abril de 2012 compliment del nou acord de valoració cadastral es
va aprovar la liquidació núm. 550667 corresponent a la referència cadastral
17124007000210001DA pels exercicis 2009, 2010 i 2011 per import de 6.693,72
euros.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2012 que acorda la
devolució d’ingressos indeguts per import de 4.255,16 euros a favor de la societat
ALPHA PRO LIMITED corresponent als rebuts d’Impost sobre Béns Immobles dels
exercicis 2010 i 2011 de la referència cadastral 6087101EG1368N0001HQ101.
Atès degut a l’impagament en període voluntari de les liquidacions referides 591277 i
550667 i, en aplicació de l’article 73 de la Llei 58/2003 General Tributària, es va
procedir a la compensació d’ofici de la devolució acordada en el punt anterior amb els
deutes, resultant liquidada en la seva totalitat la liquidació núm. 591277 dels exercicis
2007 i 2008 i una part de la liquidació 550667, d’acord amb el següent detall:
Rebut 591227 Rebut 550667

Total

Principal

3.111,54

6.693,72

9.805,26

5% recàrrec

155,58

334,69

490,26

Total rebut

3.267,12

7.028,41

10.295,52

Import a retornar

3.267,12

988,04

4.255,16

6.040,37

6.040,36

Import pendent desprès de la
compensació
0,00

Atès que en relació a la notificació de l’acord de data 1 de febrer de 2012 emès per la
Gerència del Cadastre de Girona , en aplicació de l’article 4 del Reial Decret llei 1/2004
pel qual s’aprova el Text refós de la llei del cadastre immobiliari , és competència de la
Gerència del Cadastre i per tant no és un acte oposable contra la gestió tributària
realitzada per l’Ajuntament i més quan d’acord amb la documentació obrant es
demostra que l’interessat ha tingut accés a l’acord sense que consti la seva
impugnació davant la pròpia Gerència del Cadastre.
Atès que en relació al pagament efectuat en concepte d’Impost sobre Béns Immobles
a l’exercici 2009 en relació a l'immoble amb referència 6087101EG1368N0001HQ es
comprova que efectivament no es va procedir a la seva compensació en la nova
liquidació dels exercicis 2009 a 2011 , i en conseqüència procedeix aprovar la seva
devolució i compensació amb el deute pendent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel senyor Ricard
Casals Calvet en representació de la societat ALPHA PRO LIMITED i en conseqüència
aprovar la devolució del rebut 356722 pagat corresponent a l'exercici 2009 en
concepte d'Impost sobre Béns immobles d'import 406,40 euros de la finca amb
referència cadastral 6087101EG1368N0001HQ.
Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb el deute pendent de liquidació a nom de la societat ALPHA PRO LIMITED
núm. 550667 corresponent a la referència cadastral 17124007000210001DA pels
exercicis 2009, 2010 i 2011.
Tercer.- Desestimar la resta d'al·legacions presentades pel senyor Ricard Casals
Calvet en representació de la societat ALPHA PRO LIMITED.
Quart.- Notificar el present acord a la societat ALPHA PRO LIMITED.

8.1.8 RECLAMACIÓ MUSTAPHA EL BARHOUMI, BONIFICACIÓ IBI 2013 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10826 presentada en data 5
d'agost de 2013 pel senyor MUSTAPHA EL BARHOUMI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la
finca amb referència cadastral 4204301EG1440S0015BL, carrer Juan de Herrera, 18
Esc. 1 03 3, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
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es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca amb referència cadastral 4204301EG1440S0015BL, carrer Juan de Herrera, 18
Esc. 1 03 3, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 634568/13, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663961/13) en concepte d’Impost sobre
Béns Immobles a nom de la persona interessada.
Quart.- Atorgar a nom del senyor BARHOUMI la subvenció per foment i protecció de
l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de
data 23 d’abril de 2013, per import de 5,03 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.9 RECLAMACIÓ. DOMÍNGUEZ ASSESSORS S.L. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENT ADMINISTRATIU.
ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 10.657 de data 31 de juliol del
2013, presentada pel senyor Josep Maria Domínguez Viñolas com a representant de
la societat DOMINGUEZ ASSESSORS S.L. (amb NIF B17417494), en la qual sol.licita
la devolució de la liquidació pagada amb número referència 318410107465 de
l’exercici 2013, en concepte de Taxa per Expedició document Administratiu (informe
Policia Local ), al.legant que es tracta d’un accident de trànsit amb ferits i per tal motiu
el procediment es tramita directament al jutjat.
Vist l’informe emès pel Cap de la Policia Local de data 28 d’agost de 2013, el qual diu
textualment:
“ Que l’atestat d’accident que el sr. DOMINGUEZ sol.licita no és possible facilitar-li,
degut a que es tracta d’un procediment judicial, per la qual cosa és convenient
l’abonament de la taxa pagada.”
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Atès que és procedent la devolució de la liquidació pagada amb referència número
318410107465.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat DOMÍNGUEZ
ASSESSORS S.L. amb NIF B17417494, tal com segueix a continuació:
Exercici Número referència Concepte
2013

318410107465

Taxa
Expedició
Administratiu

Import a retornar
Document 95,70 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Notificar el següent acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció i tresoreria.

8.1.10 RECLAMACIÓ OTILIO VICENTE CABAL MENDOZA, BONIFICACIÓ IBI 2013
PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11128 presentada en data 10
d'agost de 2013 pel senyor OTILIO VICENTE CABAL MENDOZA, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en
relació a la finca amb referència cadastral 3010113EG1431S0057EH, carrer Marçal de
la Trinxeria, 48 esc. 3 01 1, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
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període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca amb referència cadastral 3010113EG1431S0057EH, carrer Marçal de la
Trinxeria, 48 esc. 3 01 1, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 636116/13, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663963/13) en concepte d’Impost sobre
Béns Immobles a nom de la persona interessada.
Quart.- Atorgar a nom del senyor CABAL la subvenció per foment i protecció de
l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de
data 23 d’abril de 2013, per import de 10,43 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.11 RECLAMACIÓ MOHAMED AL ASRAOUI, BONIFICACIÓ IBI 2013 PER
FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11135 presentada en data 12
d'agost de 2013 pel senyor MOHAMED AL ASRAOUI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la
finca amb referència cadastral 3501118EG1430S0184XB, carrer Ample, 130 esc. 1 03
6, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
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quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca amb referència cadastral 3501118EG1430S0184XB, carrer Ample, 130 esc. 1 03
6, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 634008/13, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663964/13) en concepte d’Impost sobre
Béns Immobles a nom de la persona interessada.
Quart.- Atorgar a nom del senyor ASRAOUI la subvenció per foment i protecció de
l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de
data 23 d’abril de 2013, per import de 9,04 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.12 RECLAMACIÓ XAVIER LLAMAS PALACIO, BONIFICACIÓ IBI 2013 PER
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FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11343 presentada en data 16
d'agost de 2013 pel senyor XAVIER LLAMAS PALACIO, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la
finca amb referència cadastral 4781205EG1348S0001DQ, carerer del serrà, 40 esc. 1
00 1, al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè el senyor LLAMAS no està empadronat a la
finca per la qual es demana la bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.13 RECLAMACIÓ GHYTA MEJDOUBI, BONIFICACIÓ IBI 2013 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimada.JGL2013/35 de 10 de setembre de 2013
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 11523 presentada en data 22
d'agost de 2013 per la senyora GHYTA MEJDOUBI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la finca
amb referència cadastral 3601101EG1430S0036DU, carrer ample, 89 esc. 1 06 1,
al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca amb referència cadastral 3601101EG1430S0036DU, carrer ample, 89 esc. 1 06
1, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 648164/13, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663970/13) en concepte d’Impost sobre
Béns Immobles a nom de la persona interessada.
JGL2013/35 de 10 de setembre de 2013

26

Quart.- Atorgar a nom de la senyora MEJDOUGI la subvenció per foment i protecció
de l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local
de data 23 d’abril de 2013, per import de 6,69 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.14 RECLAMACIÓ SAID AMZIAB, BONIFICACIÓ IBI 2013 PER FAMÍLIA
NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11530 presentada en data 22
d'agost de 2013 pel senyor SAID AMZIAB, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2013, en relació a la finca amb
referència cadastral 3004101EG1430S0014FF, carrer Barcelona, 1 esc. 1 03 2,
al·legant tenir la condició de família nombrosa.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 63.048,24 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles la sol·licitud de bonificació,
adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de presentar abans del final de període
voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’any pel qual
es sol·licita la seva aplicació. En cas de liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles
per incorporacions de noves altes que corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de
presentar abans del final del període voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% de la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana per a l’exercici 2013 de la
finca amb referència cadastral 3004101EG1430S0014FF, carrer Barcelona, 1 esc. 1
03 2, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 633532/13, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 663972/13) en concepte d’Impost sobre
Béns Immobles a nom de la persona interessada.
Quart.- Atorgar a nom del senyor AMZIAB la subvenció per foment i protecció de
l’habitatge habitual d’acord amb els criteris aprovats per la Junta de Govern Local de
data 23 d’abril de 2013, per import de 4,40 euros, que es compensarà amb la nova
liquidació aprovada en el punt anterior, a càrrec de la partida pressupostària
12.152.48000 “subvenció foment dret d’habitatge”.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Comptabilitat, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

8.1.15 RECLAMACIÓ. I C F SOL.LICITUD DESESTIMADA D'EXEMPCIÓ DEL
VEHICLE.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 6697de data 14 de maig del 2013,
presentada pel senyor I C F en la qual sol.licita l’exempció en concepte de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel vehicle amb matrícula -2281-CMZ, al·legant
que té reconegut un grau de disminució.
Atès que d’acord amb l’article 93 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
per gaudir d’aquesta exempció cal acreditar la condició legal de minusvalidesa en grau
igual o superior al 33%.
Atès que d’acord amb l’article 2 del Reial decret 1414/2006 el grau de minusvalidesa
s’acredita:
a) Resolució o certificat expedit per l’IMSERSO o òrgan competent de la Comunitat
Autònoma, a Catalunya el certificat l’ha d’emetre el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.
b) Resolució de l’INSS reconeixement la condició de pensionista per incapacitat
permanent absoluta o grau de minusvalidesa.
Atès que en data 6 d’agost de 2013 es va requerir al senyor I C F per tal que en el
termini de 15 dies aportés la documentació necessària per acreditar el grau de
minusvalidesa la qual no ha estat presentada.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
JGL2013/35 de 10 de setembre de 2013

28

Primer.- Desestimar la sol.licitud d’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica pel vehicle mixte matrícula -2281-CMZ a nom del senyor I C F.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

9.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
9.1. 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/2013/99 per un
import total de 408.336,40 euros.
Aplicació
Import
2013 72 170 22714
61.544,45

2013 72 170 22714

10.117,35

2013 34 321 22001

27.939,96

2013 33 321 22601

6.400,00

2013 71 161 22101

235.150,91

2013 71 155 21001

67.183,73

TOTAL

Text lliure
CONSORCI
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIUS. RESIDUS MUNICIPALS I CANON
GENERALITAT JULIOL 2013 (MA)
CONSORCI
TRACTAMENT
RESIDUS
SOLIUS. MATERIA ORGANICA FORM
JULIOL 2013 (MA)
SUARA
SERVEIS.
MODIFICACIO
CONTRACTE
GESTIO
SERVEI
BELLUGUETS PELS MESOS DE JULIOL I
AGOST. JGL:09/07/2013
SUARA SERVEIS SCCL. CONTRACTE
SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA JULIOL 2013 (ED)
MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL
AIGUES. SUBMINISTRAMENT AIGUA EN
ALTA CORRESPONENT 2TR/2013 (RM)
PERE
GIRALT
SAGRERA.
SERVEI
MANTENIMENT VIALS MES D'AGOST
2013

408.336,40

9.2. 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 :
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Aprovar les següents propostes de despesa:
N. Operació

Aplicació

Import

2201300110
53

2013 47
22604

332

2201300110
55

2013 11
22604

920

2201300110
56

2013 71 150
62300
2.696,15
TOTAL RELACIO 6.674,15

1.800,00

2.178,00

Text lliure
CASELLAS
NOGUER
NURIA.
REALITZACIO I NORMALITZACIO
D'INVENTARIS DE FONS DE L'AMP
PER
DIFONDRE
EL
WEB
MUNICIPAL (SG)
FELIP
BRUGUERAS
RAMON.
INFORME VIABILITAT JURIDICA
CANVI TITULARITAT LLICENCIE
ACTIVITAT
AUTORRENTAT
A
FINCA NO URB(UR)
EDUARD
PUIG
SA.
SUBMINISTRAMENT
TUB
RECTANGULAR PER PALS DE
SENYALS (UR)

9.3 CORRECCIÓ EXPEDIENT ADQUISICIÓ PROINDIVÍS FINCA NÚM. 4 SECTOR
UB1.45 CARRILET 2 SR. FRANCISCO VALENCIA CARMONA EN COMPLIMENT
DE SENTÈNCIA JUDICIAL. Aprovació
Vist els acords de la Junta de Govern Local de dates 13 d’agost, 27 d’agost i 3 de
setembre de 2013 pels quals ,en relació a l’adquisició del proindivís de la finca
resultant número 4 del projecte de reparcel·lació ub 1.45 “Carrilet 2” propietat del
senyor Francisco Valencia Carmona i de la senyora Concepción Valencia Heredica en
compliment de la sentència dictada pel jutjat de primera instància núm. 3 de la Bisbal
de l’Empordà, es prenen els següents acords:
Aprovar a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.150.61000 “Adquisició
Patrimoni” el compromís de despesa i el reconeixement de la despesa pel preu de
l’adquisició de l’immoble corresponent a la part indivisa del 58,5929 % de la finca
resultant núm. 4 de la unitat d’actuació UB 1.45 Carrrilet 2 per import de 63.722,38
euros més 10.195,58 euros d’IVA (16%), resultant un total de 73.917,96 euros (iva
inclòs).
Compensar en el moment que es formalitzi mitjançant escriptura pública
l’adquisició de l’immoble del preu d’adquisició establert a l’apartat anterior les
despeses pendents de pagament en concepte de despeses d’urbanització resultant un
total a ingressar als Srs Francisco Valencia Cardona i Concepció Valencia Heredia
d’import 63.655,58 euros, d’acord amb el següent detall:
Import
adquisició
73.917,96

total
Despeses urbanització

Efectiu a pagar

10.262,38

63.655,58
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Aprovar per Junta de Govern Local la despesa a càrrec de l’aplicació de
despesa 12.934.35200 per la liquidació en concepte d’interessos legals d’import
3.282,14 euros des de la data d’interposició del contracte a favor dels Srs Francisco
Valencia Cardona i Concepció Valencia Heredia des de la data d’interposició de la
demanda tal com dictamina la sentència, d’acord amb el següent detall:
Any
2012

Data inici
30/04/2012

Data final
31/12/2012

Dies
245

Principal
63722,38

Tipus legal
4,00

Interès
1.710,90

2013

01/01/2013

13/08/2013

225

63722,38

4,00

1.571,24
3.282,14

Facultar al senyor Alcalde i subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o regidor en qui
delegui, per a qui pugui formalitzar els documents necessaris derivats dels anteriors
acords.
Atès que en relació a l’aplicació del tipus d’IVA i d’acord amb l’establert a la normativa
del tributs contemplada a la Llei 37/1992 s’ha d’aplicar el tipus tributari vigent en el
moment de la transmissió que correspon al 21% i no al 16% contemplat anteriorment.
Atès que estava prevista la formalització mitjançant escriptura pública de la
transmissió pel dia 4 de setembre de 2013 i per raons no imputables a l’Ajuntament es
va posposar la seva signatura fins al proper 16 de setembre de 2013.
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica municipal en data 5 de setembre de 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Deixar sense efecte el compromís i reconeixement de la despesa a favor del
Sr. Francisco Valencia Carmona per pel preu de l’adquisició de l’immoble
corresponent a la part indivisa del 58,5929 % de la finca resultant núm. 4 de la unitat
d’actuació UB 1.45 Carrrilet 2 per import de 63.722,38 euros més 10.195,58 euros
d’IVA (16%), resultant un total de 73.917,96 euros (iva inclòs).
Segon.- Deixar sense efecte la despesa a càrrec de l’aplicació de despesa
12.934.35200 per la liquidació en concepte d’interessos legals d’import 3.282,14 euros.
Tercer.- Aprovar a càrrec de l’aplicació pressupostària 21.150.61000 “Adquisició
Patrimoni” el compromís de despesa i el reconeixement de la despesa pel preu de
l’adquisició de l’immoble corresponent a la part indivisa del 58,5929 % de la finca
resultant núm. 4 de la unitat d’actuació UB 1.45 Carrrilet 2 per import de 61.089,22
euros més 12.828,74 euros d’IVA (21%), resultant un total de 73.917,96 euros (iva
inclòs).
Quart.- Compensar en el moment que es formalitzi mitjançant escriptura pública
l’adquisició de l’immoble del preu d’adquisició establert a l’apartat anterior les
despeses pendents de pagament en concepte de despeses d’urbanització resultant un
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total a ingressar als Srs Francisco Valencia Cardona i Concepció Valencia Heredia
d’import 63.655,58 euros, d’acord amb el següent detall:
Import total adquisició
73.917,96

Despeses urbanització Efectiu a pagar
10.262,38
63.655,58

Cinquè.- Aprovar la despesa a càrrec de l’aplicació de despesa 12.934.35200 per la
liquidació en concepte d’interessos legals d’import 3.374,13 euros des de la data
d’interposició del contracte a favor dels Srs Francisco Valencia Cardona i Concepció
Valencia Heredia des de la data d’interposició de la demanda tal com dictamina la
sentència, d’acord amb el següent detall:
Any
2012

Data inici
30/04/2012

Data final
31/12/2012

Dies
245

Principal
61089,22

Tipus legal
4,00

Interès
1.640,20

2013

01/01/2013

16/09/2013

259

61089,22

4,00

1.733,93
3.374,13

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les nou i
quaranta minuts del matí. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 17 de
setembre de 2013.
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