ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1
D' OCTUBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/38
Dia i hora: 01/10/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
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
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 LLUÍS PUJOL MASCORT
A la Sala JGL de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera 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:
- JGL2013/37, de 24 de setembre de 2013.
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
2.-GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
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2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 293/13.- 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: Lluis Salvador Pla
Obra Enderroc d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: Sant Roc, 10
Població: CALELLA
Expedient 293/13
Condicions:
- S'informa que la liquidació de l'ICIO en base al pressupost
d'execució material presentat és provisional, pel que al final de l'obra d'enderroc caldrà
acreditar el cost real, presentant els justificants necessaris corresponents.
- Dipositar la quantitat de 6.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic, així com justificar el cost real de
l'obra d'enderroc al final de l'obra. (Expedient 293/13).
- Aquesta llicència no contempla cap actuació a la via pública pel
que caldrà sol·licitar i obtenir la llicència d'ocupació de la via pública corresponent,
advertint que s'hauran de preveure els diferents treballs d'afectació al trànsit rodat i
peatonal, deixant lliure l'espai públic durant els caps de setmana.
- 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:
Núm. Visat: 2013400930
P.E.M.: 6.430,75 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

Jaume Alentorn Ferrer
Jaume Alentorn Puigcerver
I.C.I.O pendent de liquidar: 250,80 €
162,70 €
15,80 €

2.2 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
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2.2.1 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 300/12.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Juan Carrillo Perez
Obra Construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres
Carrer: Concòrdia, 23
Població: PALAFRUGELL
Expedient 300/12 Pròrroga
Tècnic redactor del projecte: Ezequiel Alegria Magrazo
Núm. Visat: --Elements de tribut pagats
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER A LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DE
L’EDIFICI DE LA BÒBILA VELLA, SITUADES ALS CARRERS DE VINCKE I MEYER
I DE LA LLUNA, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vista la memòria valorada per a la restauració de les façanes de l’edifici de la Bòbila
Vella, situades als carrers de Vincke i Meyer i de la Lluna, a Palafrugell, redactada per
la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i
que es composa de memòria, estudi bàsic de seguretat i salut, plec de condicions,
pressupost, plànols i annexos d’informació i de càlcul, amb un pressupost d’execució
per contracte de dos-cents quaranta mil euros, amb el 21% d’IVA inclòs (240.000,00
€).
Atès l’informe favorable de la Comissió de Patrimoni de Palafrugell, emès en data 24
de setembre de 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a la restauració de les façanes de l’edifici de la
Bòbila Vella, situades als carrers de Vincke i Meyer i de la Lluna, a Palafrugell,
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redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte de dos-cents quaranta-mil
euros, amb el 21% d’IVA inclòs (240.000,00 €).

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES
D'EQUIPAMENT ESPORTIU LOCAL AL SECTOR DEL BRUGUEROL DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment obert, per a les obres
d’equipament esportiu local al sector del Bruguerol d’aquesta localitat, (Exp. 45/99)
adjudicat definitivament per acord de Comissió de Govern del dia 24 de juliol de 2003 i
segons acord de Ple de 4 de setembre de 2003, es va aprovar la modificació d'aquest
projecte, a PERE GIRALT SAGRERA, SA, amb CIF: A-1721849, domiciliada al carrer
Trefí, s/n, (17200) Palafrugell.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i l’arquitecte
municipal, 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 6.919,15,- euros i una fiança complementària de
650,07,- 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 PERE GIRALT SAGRERA, SA, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

4.2 DEVOLUCIÓ FIANÇA, PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE
LES OBRES D'ENDERROC DE L'EDIFICI DEL CARRER DE TORROELLA, 26 DE
PALAFRUGELL.- Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment negociat sense
publicitat, per a les obres per a l’enderroc de la nau situada al carrer Torroella, 26 a
Palafrugell, (Memòria valorada 06/03) adjudicat definitivament per acord de Comissió
de Govern del dia 6 de maig de 2003, a PERE GIRALT SAGRERA, SA, amb CIF: A1721849, domiciliada al carrer Trefí, s/n, (17200) Palafrugell.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i l’arquitecte
municipal, per no existir cap dret que la Corporació pugui exigir, ni cap reclamació de
particulars.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- RETORNAR la garantia de 468,79,- 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 PERE GIRALT SAGRERA, SA, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

4.3 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ XARXA D'AIGUA POTABLE,
REPÀS ASFÀLTIC D'UN TRAM DEL CARRER CREU ROQUINYOLA I EL REPÀS
ASFÀLTIC D'UN TRAM DE CALÇADA I SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA
D'AIGUA POTABLE, AL CARRER BARRIS I BUIXÓ, A PALAFRUGELL.- Inici
procediment i aprovació de plecs.
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a les obres de substitució de la xarxa d’aigua potable i el repàs
asfàltic d’un tram del carrer Creu Roquinyola a Palafrugell, segons memòria valorada
(Ref 27/13, maig de 2013), aprovada per Junta de Govern Local el dia 14 de maig de
2013 i de les obres de repàs asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la canonada
d’aigua potable, al carrer Barris i Buixó de Palafrugell, segons memòria valorada (Ref
49/13, setembre de 2013), aprovada per Junta de Govern Local el dia 24 de setembre
de 2013.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 110.357,46 euros IVA
inclòs.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de novembre), que
regulen el procediment negociat sense publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient del procediment negociat sense publicitat per a la
contractació de les obres de substitució de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic
d’un tram del carrer Creu Roquinyola, a Palafrugell i de les obres de repàs asfàltic d’un
tram de calçada i substitució de la canonada d’aigua potable, al carrer Barris i Buixó de
Palafrugell, per import total de 110.357,46 € IVA inclòs, a la baixa, amb un termini
d’execució de les obres de 2 setmanes (Preu de licitació sense IVA del carrer Barris i
Buixó serà de 61.529,39 € i del carrer Creu Roquinyola serà de 29.675,12 €).
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61905 “Millores urbanes”, 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.
Tercer.- Convidar a tres empreses perquè presentin proposta econòmica, fins el dia 10
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d’octubre de 2013, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
–
–
–

RUBAU TARRES SAU
AGLOMERATS GIRONA SA
CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA

4.4 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, D’ASSEGURANCES DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS.Aprovació dels plecs i inici procediment.Atès que les necessitats a satisfer amb el contracte són les que regulen els plecs de
clàusules administratives i tècniques.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre de contractes del sector públic (BOE núm 276, de 16 de novembre), que
regulen el procediment negociat amb publicitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment negociat amb publicitat,
de serveis d’assegurances de la flota de vehicles municipals, per un període
d’execució del contracte des de l’inici de la prestació del servei fins el dia 1 de gener
de 2015 (inclòs), prorrogable anualment fins el límit de 6 anys.
El preu de licitació del contracte es fixa en la quantitat de 7.000 euros, sense impostos.
A aquest import caldrà afegir-hi els impostos i càrrecs que legalment corresponguin.
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 les
partides pressupostàries 11920.22400 Assegurances serveis generals i la
81.130.22400 Assegurances vehicles policia local, 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 de la publicació de l’anunci
de licitació en el BOP, al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El termini de presentación serà de 10 dies naturals a
comptar de la seva publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Palafrugell
(www.palafrugell.cat).
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4.5 NO RENOVACIÓ DE LES PÒLISSES D’ASSEGURANCES DE LA FLOTA DE
VEHICLES MUNICIPALS.- Aprovació.Atès que segons acord de Junta de Govern Local de data 01 d’octubre de 2013,
s’acorda aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques, de la contractació
de serveis d’assegurances de la flota de vehicles municipals i iniciar el procediment de
licitació.
Atès que actualment l’Ajuntament té com assegurador de la seva flota de vehicles a
AXA Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros, amb NIF número A 60917978,
i
com
mitjancer
d’assegurances
SIMON
INVERSEGUROS
AGENCIA
D’ASSEGURANCES SL, amb domicili al c.Barcelona, 16 (17002) Girona.
La relació de vehicles que es detalla a continuació:
Pòlissa
17099667
17129480
17176396

Vehicle
Citroën Berlingo
Renault KANGOO
Remolc PMA mrc.Cortes PC-TA/9

Assegurador
AXA
AXA
AXA

17099395
17064981
17064979
43307384
67004129
17088546

Ciclomotor notificador
Ciclomotor notificador
Ciclomotor notificador
Renault Clio authentique 1.2
Vespa
Kia Sportage (U)

AXA
AXA
AXA
AXA
AXA
AXA

41494589
17172893
17159635
17159632
42779710
42849437

Peugeot Partnet Tepee C 1.6
Peugeot Partner Combi Totem 1.6 HDI
Moto Kymco people 125
Moto Kymco people 125
Renault Scènic
Skoda Fabia Combi C. 1.9 SDI

AXA
AXA
AXA
AXA
AXA
AXA

17089781
41505701
41505837
40043444
40043486
40043329

Motocicleta – Policia
KAWASAKI Versys
KAWASAKI Versys
SUZUKI Burgman 200
SUZUKI Burgman 200
SUZUKI Burgman 200

AXA
AXA
AXA
AXA
AXA
AXA

17154805
17154806
17173875

Moto Kawasaki KLE 500 “POLICIA”
Moto Kawasaki KLE 500 “POLICIA”
Kia Sportage 2.0 TDI
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41250947
17192554

Xassis Renault Maxity
Maquinària nº 109290 Renault maxity

AXA

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-. Comunicar a l’assegurador AXA Seguros Generales SA, la voluntat de la
Corporació de no renovar les pòlisses dels vehicles a dalt esmentats, a partir del dia
31 de desembre de 2013.
Segon.- Donar trasllat a SIMON INVERSEGUROS AGENCIA D’ASSEGURANCES
SL, amb domicili al c.Barcelona, 16 (17002) Girona.

5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA AL
CARRER ANETO, 15-17 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 23 de setembre de 2013 el Tècnic de Serveis Municipals, ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Aneto, 15-17 de Tamariu, i s’observa que
al costat de la parcel·la hi ha una tanca que anul·la l’accés al pas de vianants públic.
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.
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 MEANDI FUTUR SL, amb NIF número B-17989617,
amb domicili al carrer Unió, 4 2A (17251) Calonge perquè en el termini de 15 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar la tanca per deixar
lliure l’accés al pas de vianants públic al carrer Aneto, 15-17 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
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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, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
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.

5.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA AL
CARRER CONCORDIA, 27 DE PALAFRUGELL.- Aprovació
Atès que el dia 18 de setembre de 2013 l’inspector de la via pública ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer constància, 27 (17200) de Palafrugell,
s’observa que l’habitatge objecte de la inspecció es troba en estat greu
d’abandonament degut a la manca de manteniment general de l’edifici. S’observa que
la porta principal es troba oberta permetent l’accés a l’interior de la vivenda, ocasionant
males condicions d’higiene i seguretat per la salut de les persones, tot perjudicant la
convivència amb veïns.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de 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.
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 SAREB, amb número DNI A86602158, amb domicili al
Passeig de la Castellana, 89 (28046) Madrid, perquè en el termini de 15 dies hàbils
des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a tancar l’accés a l’interior de la
finca situada al carrer Constància, 27 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
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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, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
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.

5.3 REGISTRE ASSOCIACIÓ NOVA DANSA TEATRE COSTA BRAVA
Atès que el dia 24 de setembre de 2013, registre d’entrada número 12895,
l’ASSOCIACIÓ NOVA DANSA TEATRE COSTA BRAVA, ha sol·licitat la seva
inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, l’ASSOCIACIÓ NOVA DANSA
TEATRE COSTA BRAVA, que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos
Humans.
NÚM.
142

NOM ASSOCIACIÓ
ASSOCIACIÓ NOVA DANSA TEATRE COSTA BRAVA

Segon.- Notificar el present acord a la esmentada associació.

6.- ACTIVITATS
6.1 RESOLUCIÓ D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ACTIVITAT
RECREATIVA PER AMPLIACIÓ RESTAURANT BAR I ROSTISSERIA AMB
AFORAMENT SUPERIOR A 150 PERSONES, AV. DEL MAR, 1- TITULAR STOP
SELF SA, EXP.LLAM2012000002.-APROVACIÓ.Vist l’expedient LLAM2012000003 que s’instrueix a nom de la societat STOP SELF
SA, amb NIF A-17053539, sol·licitant Llicència municipal d’activitat recreativa per
l’ampliació i reforma de l’activitat existent d’un establiment públic de restauració tipus
Restaurant – Bar i Rostisseria, amb aforament superior a 150 persones, ubicat a
l’avinguda del Mar, número 1 de Palafrugell, amb denominació comercial Restaurant
Tips.
Atès que en aplicació dels articles 13.1.c i 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol,de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i del capítol
segon del Títol Tercer del Decret 112/2010, de 31 d’agost, que la desenvolupa, el
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règim administratiu a que es troba sotmesa l’activitat és el de Llicència municipal.
Vist l’acord de l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal en la reunió del dia 26 de juliol de
2013, incorporat a l’expedient, en que examinat l’expedient de sol·licitud de Llicència
ambiental d'una activitat de restauració, número AA-41/2012, s’emet informe ambiental
integrat FAVORABLE, amb indicació de compliment de mesures correctores, informe
que és vinculant per a l’Ajuntament de Palafrugell quan denega la llicència o imposa
condicions.
Vist l’informe FAVORABLE condicionat de prevenció d’incendis de 22 de gener de
2013 emès pel Departament d’Interior, Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, Regió d’Emergències de
Girona, sobre el projecte tècnic de l’activitat, amb indicació sobre l’execució i
manteniment de les mesures establertes en el projecte i la reglamentació d’aplicació,
l’acte de comprovació segons la Llei 3/2010, i la reacció al foc dels elements
constructius.
Vist l’informe 059-13 FAVORABLE condicionat, unit a l’expedient, emès per l’enginyer
tècnic municipal sobre el projecte tècnic de l’activitat, amb visat número 3475 de
08/11/2012 i Annex al projecte tècnic, redactats pel Senyor Josep Maria Palom Mas,
enginyer tècnic industrial col·legiat número 10978.
Atès que s’ha sotmès l’expedient a informació pública i audiència veïnal, amb període
de presentació d’al·legacions per trametre-les a l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i a
la resta d’òrgans que han emès informes, per tal d’incorporar-les a l’expedient, de
conformitat amb els articles 23 i 102 del Decret 112 /2010, de 31 d’agost,
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Vista la comunicació de conformitat, de 12 de setembre de 2013, emesa per l'Òrgan
Tècnic Ambiental Comarcal, respecte la proposta de resolució de l'expedient AA-412012, de sol·licitud de llicència ambiental d'una activitat de restaurant titularitat de la
societat STOP SELF SA, en aplicació de l'article 103 del reglament 112/2010, de 31
d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives.
Examinada la documentació presentada, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010,
de 31 d’agost, d’espectacles públics i activitats recreatives que la desenvolupa, i la
normativa d’aplicació general de procediment administratiu comú.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Atorgar la llicència municipal d’activitat recreativa per l’ampliació i reforma de
l’activitat existent d’un establiment públic de restauració tipus Restaurant – Bar i
Rostisseria, en base a la documentació tècnica unida a l’expedient, amb les següents
dades:
Nom comercial:
Restaurant Tips
Adreça establiment: Avinguda del Mar, 1 de Palafrugell
Titular:
STOP SELF SA
JGL2013/38 de 1 d' octubre de 2013
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NIF A-17053539
Pol. Industrial Sant Joan, nau 33-34, 17230 Palamós
Persones responsables / representants: Xavier Mallorquí Gou
Data d’atorgament: Data de la Resolució de la Llicència, 1 d'octubre de 2013.
Vigència:
Indefinida
Controls periòdics i Revisions: Control periòdic cada 4 anys a partir de la data
d'atorgament de la Llicència.
Tipus d’establiment: Local tancat permanent no desmuntable, cobert totalment.
Espectacle públic o activitat recreativa: Restaurant Bar
Horari:
General ( Ordre INT 358/11, de 19 de desembre per la qual es regulen
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i el Reglament 112/2010 que la
desenvolupa)
Aforament:
214 persones
Valor màxim d’emissió sònica: No, en tot cas música de fons ambiental.
Segon.- Condicions singulars:
Informe favorable condicionat Consell Comarcal del Baix Empordà- exp. AA-41/2012
– L’activitat haurà de complir amb els nivells d’immissió sonora a l’exterior per
una zona de sensibilitat acústica moderada (60/60/50 dBA dia/vespre/nit),
d'acord amb el mapa de capacitat acústica de Palafrugell.
–

L’activitat haurà de complir amb els nivells d’immissió sonora interior de
30/30/25 dBA (dia/vespre/nit) en els dormitoris dels habitatges veïns.
– Informe favorable condicionat Regió d’Emergències de Girona
- La reacció al foc dels elements constructius haurà de ser C-s2, d0 per sostres
i parets i EfI per terres ( taula 4.1 del DB SI-1 del CTE)
- Execució i manteniment de les mesures de seguretat previstes a la
documentació tècnica i la reglamentació d’aplicació, i realitzar l’acte de
comprovació segons la Llei 3/2010.
Informe favorable condicionat 059-13 emès per l’enginyer tècnic municipal:
1. “Pel que fa a les matèries de competència municipal, es considera que el projecte
s’ajusta a la normativa que li és d’aplicació.
2. Pel que fa a la matèria d’incendis, el projecte ha estat informat favorablement, amb
condicions, per la Regió d’Emergències de Girona,
3. Pel que fa a la matèria ambiental, el projecte ha estat informat favorablement, amb
condicions, pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
4. Cal lliurar l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis, duta a terme per
una entitat de control autoritzada. D’acord amb l’art. 21.2.b de la Llei 3/2010, de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
5. Una vegada atorgada la llicència definitiva, i dins del període de posada en marxa
de l’activitat, caldrà dur a terme el control inicial, d’acord amb l’art. 131 del Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Atès que es tracta de l’ampliació i modificació d’una activitat existent que està en
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funcionament, es donarà un termini únic de dos mesos, que s’iniciarà a la data
d’atorgament de la llicència, per lliurar els controls d’incendi i d’activitat recreativa, que
es podran integrar en un únic control.
CONCLUSIONS
S’informa favorablement el projecte de referència, condicionat al compliment de les
condicions dels informes del Consell Comarcal del baix Empordà, de la Regió
d’Emergències de Girona i del present informe municipal.
Es recorda, el control inicial haurà d’incloure un estudi acústic de l’activitat.”
Tercer.- Aquesta Resolució d'atorgament de llicència municipal d'activitat recreativa,
resta supeditada a l’estricte compliment de les condicions i observacions imposades
per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i per la resta d’òrgans que han emès informes
preceptius i pels tècnics municipals, i es notificarà a les persones interessades, a
l’Òrgan Ambiental i a la resta d’òrgans.
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els
possibles drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística i de la regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives vigents, i del projecte
presentat.

7.- BENESTAR SOCIAL
7.1 ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ AL GRAMC (Grups de Recerca i Actuació
amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers), PER AL PROJECTE DE
SUPORT PSICOSOCIAL PER A CIUTADANES EXTRACOMUNITÀRIES,
RESIDENTS A PALAFRUGELL.- Aprovació.Vista la instància presentada el 7 de febrer de 2013, pel GRAMC (Grups de Recerca i
Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers), sol·licitant una subvenció
pel projecte de suport psicosocial per a ciutadanes extracomunitàries.
Vist que aquest projecte s’adreça a dones immigrades extracomunitàries residents a
Palafrugell.
Atès l’interès de l’ajuntament de Palafrugell en col·laborar econòmicament en aquest
projecte.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Atorgar una subvenció de 3.817,36 euros, al GRAMC, per al finançament del
projecte de suport psicosocial per a ciutadanes extracomunitàries, residents a
Palafrugell; amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.48907 (subvenció projectes
socials).
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.
JGL2013/38 de 1 d' octubre de 2013

13

8.- COOPERACIÓ
8.1 SUPORT ECONÒMIC A LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA A SÍRIA DE CREU
ROJA.-Aprovació.Vistos els informes de la Creu Roja, segons els quals la situació actual de la guerra a
Síria, ha derivat en 6,8 milions de persones que necessiten urgentment ajut
humanitari, 4,25 milions de desplaçats interns, 22 voluntaris de la Mitja Lluna Roja
Àrab Siriana que han perdut la vida, 2 milions de refugiats i 218,6 milions d’euros de
Crida Internacional.
Atès que l'entitat Creu Roja és membre de la Taula Municipal de Solidaritat i
Cooperació i és la referent en situacions d'emergència humanitària, conjuntament amb
el Fons Català de Cooperació.
Atès que la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació, reunida en sessió ordinària el
dia 16 de setembre de 2013, va aprovar per unanimitat l’aportació de tres mil euros
(3.000,00 €) al Pla d’Acció de Creu Roja a Síria i països limítrofs (Líban i Jordània).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una ajuda de tres mil euros (3.000,00 €) a la campanya humanitària
d'emergència a Síria, a través de l'entitat Creu Roja.
Segon.- Efectuar el pagament mitjançant el número de compte, i aplicar aquesta
despesa a la partida 10.211.48900 d'Ajudes al Desenvolupament.

9.- EDUCACIÓ
9.1 PLA ANUAL DE CENTRE DE L'ESCOLA BRESSOL ELS BELLUGUETS I LA
LLAR D'INFANTS TOMANYÍ 2013-2014.- Aprovació.Atès l’inici del curs escolar 2013-2014, de l’Escola Bressol Belluguets i de la Llar
d’Infants Tomanyí.
Atesa la normativa que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per tal de regular el funcionament de les escoles bressol públiques.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el Pla Anual del Centre de la Llar d’infants municipal Tomanyí i el Pla Anual
del Centre de l’Escola Bressol Els Belluguets on es regulen els objectius globals del
curs, horaris i calendaris de treball, activitats complementàries i de formació i relació
JGL2013/38 de 1 d' octubre de 2013
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amb els serveis de suport per al curs 2013-2014 i la normativa interna de
funcionament.

9.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS I
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
DE GARANTIA SOCIAL MODALITAT "PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL" 20132014.-Aprovació.Atès que els Plans de Transició al Treball són programes de garantia social que es
proposen oferir orientació i formació al col·lectiu de joves que no han obtingut la
titulació de l’ensenyament obligatori per tal d’afavorir la incorporació al món del treball
d’aquests joves o bé, si s’escau, la seva continuïtat formativa.
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb conveni amb
els ajuntaments de Palamós i Palafrugell duen a terme un Pla de Transició al Treball
(PTT) a Palafrugell i a Palamós un altre.
Atès que donada la proximitat dels municipis i l’experiència prèvia es considera
adequat de compartir professorat i despeses de funcionament.
Vistos els antecedents de raó,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palamós i l’Ajuntament de
Palafrugell per a la realització de dos programes de Garantia Social, modalitat “Pla de
Transició al Treball”, a Palamós el programa d’Auxiliar d’Oficina, comerç i atenció al
públic i a Palafrugell, el programa d’Auxiliar de cuina i serveis de restauració, per al
curs 2013-2014.
La despesa que es contempla en el conveni, que es correspon a la quantitat de 16.000
euros anirà a càrrec de la partida 33.321.22605 de Despeses Pla de Transició al
Treball.

9.3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ, L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'AJUNTAMENT DE MONTRAS PER A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI DE CUINA CENTRAL PER ALS
USUARIS DE MENJADOR DELS CENTRES DE PALAFRUGELL(ESCOLA PI VERD,
ESCOLA BARCELÓ I MATAS, ESCOLA TORRES JONAMA, COL·LEGI SANT
JORDI, LLAR D'INFANTS TOMANYÍ I LLAR D'INFANTS ELS BELLUGUETS) I DE
MONT-RAS (ESCOLA TORRES JONAMA I LLAR D'INFANTS EL GIRA-SOL).Aprovació.Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà l’Ajuntament de Palafrugell i
l’Ajuntament de Mont-ras tenen interès en què la cuina de l’escola Pi verd de
Palafrugell sigui una cuina central per a l’elaboració i distribució de menjars preparats
JGL2013/38 de 1 d' octubre de 2013
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per als usuaris/usuàries dels menjadors escolars de Palafrugell (Escola Pi Verd,
Escola Barceló i Matas Escola Torres Jonama, Col·legi Sant Jordi, Escola bressol Els
Belluguets i Llar d’Infants Tomanyí) i de Mont-ras (Escola Torres Jonama i Llar
d’infants Gira-sol).
Atès que les parts implicades consideren beneficiosa l’execució d’aquest projecte per
ser una millora en la qualitat del servei dels menjadors escolars.
Donat que es considera oportú formalitzar un conveni que creï un marc estable, que
articuli convenientment les relacions de cooperació entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà, l’Ajuntament de Palafrugell i l’Ajuntament de Mont-ras i estableixi les
competències de cadascuna d’aquestes administracions per tal de facilitar la prestació
del servei esmentat.
Atès que les funcions i responsabilitats d'aquest servei per part de l'Ajuntament de
Palafrugell són:
1- Acreditar la inscripció de la cuina del menjador escolar Pi Verd de Palafrugell en el
Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
2- Per a la prestació del servei de cuina central, l'Ajuntament de Palafrugell autoritza al
Consell Comarcal del Baix Empordà a utilitzar els locals i instal·lacions de la cuina de
l'Escola Pi Verd de Palafrugell.
3- Les despeses derivades del control de plagues i legionel·la i control d'extracció,
neteja de greixos i revisió de la campana de la cuina aniran a càrrec de l'Ajuntament
de Palafrugell.
Atès que la durada d'aquest conveni és del 12 de setembre de 2013 al 20 de juny de
2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà,
l’Ajuntament de Palafrugell i l’Ajuntament de Mont-ras per a la prestació d’un servei de
cuina central a l’escola Pi verd per a l’elaboració i distribució de menjars preparats per
als usuaris/usuàries dels menjadors escolars de Palafrugell (Escola Pi Verd, Escola
Barceló i Matas, Escola Torres Jonama, Col·legi Sant Jordi, Escola bressol Els
Belluguets i Llar d’Infants Tomanyí) i de Mont-ras (Escola Torres Jonama i Llar
d’infants Gira-sol).

10.- JOVENTUT
10.1 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I L'ASSOCIACIÓ
BRAVESKATE PER A L'ANY 2013.- Aprovació.
Atès que és d’interès de l’Ajuntament de Palafrugell en exercici de les seves
competències municipals en matèria d’esports, promoure, facilitar i ajudar a la pràctica
de l’esport i en relació a totes les modalitats esportives.
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Atès que la pràctica de l’skate facilita la convivència i la integració social dels joves
adolescents de diverses procedències.
Atès que l’Associació Braveskate promou la integració social de joves adolescents
potenciant la pràctica del monopatí en llocs adequats, intentant així canviar la imatge
de vandalisme que gran part de la societat tenia vers els patinadors per una imatge
més real d’aquesta activitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i l’associació Braveskate
per a l’any 2013 per un import de 800 €. El primer pagament de 500 € s’haurà de
realitzar el dia 15 d’octubre de 2013.
Segon: Consignar aquesta despesa a la partida de Joventut núm. 61.337.48906.
Tercer: Facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l'execució d'aquest acord.

10.2 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
I L'ASSOCIACIÓ AFATRAM REFERENT A L'ÚS DEL PUNT ÒMNIA.- Aprovació.
Atès que l'Àrea de Joventut mitjançant el Punt Òmnia i l’Associació AFATRAM han
elaborat una proposta de conveni per a la realització d’activitats formatives amb
ordinadors destinades a població disminuïda psíquica durant l’any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l’Associació AFATRAM
referent a l’ús del Punt Òmnia, des del mes d’octubre a desembre de 2103.
Segon: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

10.3 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
I L'ASSOCIACIÓ GRAMC REFERENT A L'ÚS DEL PUNT ÒMNIA.- Aprovació.
Atès que l'Àrea de Joventut mitjançant el Punt Òmnia i l’Associació GRAMC han
elaborat una proposta de conveni per a la realització d’activitats formatives amb
ordinadors destinades a població juvenil immigrant durant l’any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i l’Associació GRAMC
referent a l’ús del Punt Òmnia, des del mes d’octubre fins al desembre de 2013.
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Segon: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

10.4 CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I EL CENTRE
TRAMUNTANA REFERENT A L'ÚS DEL PUNT ÒMNIA.- Aprovació.
Atès que l'Àrea de Joventut mitjançant el Punt Òmnia i el Consell Comarcal del Baix
Empordà -Centre Tramuntana- han elaborat una proposta de conveni per a la
realització d’activitats formatives amb ordinadors destinades a població disminuïda
psíquica durant el curs 2013-2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Consell Comarcal del
Baix Empordà -Centre Tramuntana- referent a l’ús del Punt Òmnia, des del mes
d’octubre de 2013 fins al juny de 2104.
Segon: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l'execució d'aquest acord.

11.- TRESORERIA
11.1 SOREA SA - LIQUIDACIÓ TAXES PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE A DOMICILI CORRESPONENT AL PERIODE 1/01/2013 A 30/06/2013.
Vista l´última liquidació corresponent al període del 01/01/2013 al 30/06/2013
presentada per SOREA SA en data 08/08/2013 en concepte de taxes pel
subministrament d’aigua potable a domicili en relació als períodes següents
(trimestrals i mensuals) :
PERÍODE

INGRESSOS BAIXES

1.- 4rt trimestre 2007
2.- 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre 2008
3.- 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre 2009
4.- 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre 2010

-30,74
-248,68
499,27
568,34

5.- 1r, 2n i 3r trimestre 2011
6.- 1r, 2n, 3r i 4rt trimestre 2012
7.- 1r trimestre 2013
8.- agost i desembre 2012
9.- gener a maig 2013
TOTAL

3.071,40
1.447.378,50
1.086.831,32
14.800,66
113.192,84
2.666.062,91
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46,31
391,79
423,35
1.995,92

BAIXES
EXECUTIVA
-

ALTES
15,57
143,11
161,63
1.043,47

3.621,06
78.411,99
84.890,41

4.327,87
4.327,87

1.895,12
36.489,25
39.748,16
18

Vista la liquidació corresponent a preus públics per drets de connexió cobrat durant el
període del 01/01/2013 al 30/06/2013 per import de DOS MIL QUATRE CENTS
QUATRE EUROS (2.404,00 €).
Vista la liquidació en concepte del 5% de recàrrec cobrat durant el període 01/01/2013
al 30/06/2013 per import de CINC MIL CINC CENTS SEIXANTA EUROS AMB
SEIXANTA TRES CÈNTIMS (5.560,63 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la liquidació del període 01/01/2013 al 30/06/2013 presentada per
SOREA, SA en la forma exposada, corresponent als exercicis 2007, 2008, 2009, 2010
2011, 2012 i 2013 per import de DOS MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA SIS MIL,
SEIXANTA DOS EUROS AMB NORANTA UN CÈNTIMS (2.666.062,91 €).
Segon.- Aprovar la liquidació dels preus públics recaptats durant el període
01/01/2013 al 30/06/2013 per import de DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS (2.404,00 €).
Tercer.- Aprovar la liquidació del 5% de recàrrec recaptat durant el període
01/01/2013 al 30/06/2013 per import de CINC MIL CINC CENTS SEIXANTA EUROS
AMB SEIXANTA TRES CÈNTIMS (5.560,63 €).
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària del Servei
Subministrament d’aigua potable a domicili (SOREA SA), per al seu coneixement

de

Cinquè.-Traslladar, via correu electrònic, aquest acord a les àrees d’Intervenció i
Tresoreria als efectes que correspongui.

11.2 BAIXES RECAPTACIÓ. RELACIÓ NUM. 4/2013.- Aprovació.
Vista la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació, amb número de
referència 4/2013, corresponent a diversos conceptes i exercicis .
Vist el que disposa el Reial decret 939/2005, Reglament General de Recaptació,
articles 61 i següents en matèria de crèdits incobrables.
Vist el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria
de prescripció, articles 66 a 70 i article 220 en matèria de rectificació d’errors.
Comprovats els successius tràmits duts a terme per l’Oficina de Recaptació, amb el fi
de realitzar els diferents deutes, sense que això hagi estat possible per varis motius
indicats al llistat annex.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la relació de baixes presentades per l’Oficina de Recaptació,
corresponents a diversos conceptes i exercicis que importen la quantitat de CENT
DOTZE MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
(112.185,73 €), amb el següent detall:
any
2002
2003
2003
2004
2004

tribut
Impost Vehicles Tracció Mecànica -PadróPadró Cementiri. Taxa Conservació
Impost Vehicles Tracció Mecànica -PadróPadró Cementiri. Taxa Conservació
Impost Vehicles Tracció Mecànica -Padró-

import
5,46
30,4
107,78
31,6
113,16

2005
2005
2006
2006
2007
2007

Padró Cementiri. Taxa Conservació
Impost Vehicles Tracció Mecànica -PadróImpost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica

32,8
118,82
85,96
123,57
89,43
204,04

2007
2008
2008
2008
2009
2009

Tributs
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ INSTAL.LACIÓ I OBRES
Impost Béns Immobles Urbana
Taxa de recollida d'escombraries

17
93,9
210,15
160,43
76,45
208,84

2009
2010
2010
2010
2011
2011

Tributs
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica

333,83
217,47
137,66
233,92
388,28
192,41

2011
2011
2012
2012
2012
2012

Cementiri Conservació
Taxa de recollida d'escombraries
Impost Béns Immobles Urbana
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Cementiri Conservació
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)

9,5
467,84
4278,15
275,32
9,5
209,08

2012 Taxa de recollida d'escombraries
2013 Impost Béns Immobles Urbana
2013 Impost sobre Béns Immobles Rústega
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any

tribut

import

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Impost sobre les Activitats Econòmiques
Impost Vehícles Tracció Mecànica
Cementiri Conservació
Entrada de Vehicles i Reserva d'espai
Impost Béns Immobles Urbana (Liquidacions)
Taxa de recollida d'escombraries

1640,06
1809,82
9,5
494,9
798,75
11956,06

2013 Taxa ocupació via pública
2013 Tributs
Motius de Baixa:
motiu
Gestió Tributària: Recaptació
Gestió Tributària: Rendes

9033,9
19300

import
110.675,64
1.510,09
112.185,73

Segon.- Notificar el present acord al Departament de Comptabilitat, Pressupostos,
Tresoreria i Oficina de Recaptació per al seu coneixement i als efectes oportuns.

12.- SERVEIS MUNICIPALS
12.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
12.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL LA BONA FRUITA - Liquidació
Vist l’informe escrit i el reportatge fotogràfic de data 20 de setembre d'enguany, emès
per la tècnica de Serveis Municipals d’aquest Ajuntament, després de realitzar un
reconeixement a l’exterior de l’establiment anomenat LA BONA FRUITA, situat al
carrer de Francesc de Blanes, 11 de LLafranc, on s’informa que l’esmentat establiment
està ocupant la via pública amb la instal·lació de 14 m2 d'expositors sense la
corresponent llicència municipal.
Atès que els fets que la tècnica de Serveis Municipals ha formalitzat amb l’acte de
reconeixement tenen presumpció de certesa, a efectes probatoris, corresponent la
càrrega de la prova al particular infractor.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 15 reguladora de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, estableix en el seu article 7è.: “...quan
s’hagi produït l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic sense sol·licitar
llicència, l’acreditament de la taxa es produirà en el moment de l’inici d’aquest
aprofitament, independentment de la posterior desautorització per realitzar
l’esmentada activitat. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa
es consideren anuals...”.
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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'expositors de fruita,
a favor de :
CONTRIBUENT:

JUAN CARLOS GARCIA REVERTE

CARRETERA DE L'HOSPITALET, 238, 12, 4
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)
SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ: FRANCESC DE BLANES, 11 – 17211 LLAFRANC
DOMICILI FISCAL:

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons l’ordenança fiscal número 15 per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local:
CONCEPTE TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Expositors verticals 14 m2 25,30 €

Anual

SUP.

TARIFA

REC*

TOTAL

10,00%

389,62 €

* Segons l’Ordenança Fiscal núm. 15, art. 9è Normes de Gestió, les ocupacions
presentades amb posterioritat al 31 de març, així com les que es girin d’ofici sense
sol·licitud de l’interessat, els hi serà d’aplicació els recàrrecs per declaració
extemporània previst a l’article 27 de la Llei General Tributària.
Haureu de fer efectiva la quantitat de 389,62 € 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, 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 els següents:
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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.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Queda expressament prohibit instal·lar portapalets i palets al passeig.
6. 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.
7. 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.

13.- RENDES
13.1 EXACCIONS – RECLAMACIONS
13.1.1 RECLAMACIO IMMOBILIARIA SES BRISES SL APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11667 de data 26 d'agost de 2013,
presentada per la societat IMMOBILIARIA SES BRISES, SL en la qual sol·licita la
devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
), corresponent a l'exercici 2013, del vehicle amb matrícula GI-8578-BP.
Atès que segons la documentació aportada el vehicle amb matrícula GI-8578-BP es
va donar de baixa definitiva el dia 22 d'agost de 2013.
Vist que en data 02 d'abril de 2013, es pagar mitjançant domiciliació bancària el rebut
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núm. 608649 a nom d'IMMOBILIÀRIA SES BRISES, SL, per un import de 278,09
Euros, corresponent a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle amb
matrícula GI8578BP, pel l'any 2013.
Atès que es comprova que la societat IMMOBILIARIA SES BRISES, SL, no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció de la regidora senyora
Zaragoza, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Lley 30/92:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la societat
IMMOBILIARIA SES BRISES, SL, amb NIF núm. B17130428, per un import de
SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS-------------69,52 €-------en concepte d’IVTM 2013.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

13.1.2 RECLAMACIÓ ROVELL DE CALELLA TAXA ESCOMBRARIES APROVAR
NOVA LIQUIDACIÓ
Atès que s'ha comprovat que en el padró de la Taxa per escombraries industrials
corresponent a l'any 2013, i a nom de la societat ROVELL DE CALELLA, SL que
explota l'establiment anomenat “LA GAROINA”, no constava donada d'alta la unitat
fiscal corresponent a les Terrassa annexes per temporada i anual, segons l'acord pres
per la Junta de Govern Local de data 06 de maig de 2011.
Vist els articles 10è i 12è punt 2 de l'Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que diuen textualment el
següent:
“Article 10è 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 35.4,4 de la Llei General
Tributària que:
a. Sol·licitin la prestació.
b. Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei....
Article 12è. Quota tributària
2. A les activitats d'hostaleria, restaurants, bars, cafeteries, etc, que s'autoritzi
l'ocupació d ela via pública amb taules i cadires hauran de fer efectiva una liquidació
complementària en concepte de taxa per recollida d'escombraries d'acord amb els
criteris establerts a l'apartat anterior aplicant un mòdul bàsic d'import 21,93 euros, que
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es prorratejarà pel període de tempos que s'autoritzi l'ocupació....”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar una nova liquidació a nom de ROVELL DE CALELLA SL
corresponent a l'any 2013 en concepte de Taxa escombraries industrials , la qual no
s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa:
EXERCICI CONCEPTE

IMPORT

2013

Taxa escombraries Terrasses annexes anual– LA GAROINA
cr. Calau, núm. 12 ---- 18 mts.
87,72

2013

Taxa escombraries Terrasses annexes temporada– LA
GAROINA cr. Calau, núm. 12 ---- 4 mts.
12,79
TOTAL................:

100,51

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

13.1.3 RECLAMACIÓ JUAN ANTONIO CEPEDA OLIVARES, BONIFICACIÓ IBI
2013 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 11477 presentada en data 20
d'agost de 2013 pel senyor JUAN ANTONIO CEPEDA OLIVARES, 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 3604125EG1430S0018JK, carrer Ample,
21-25, esc. 2 02 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,
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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 3604125EG1430S0018JK, carrer Ample, 21-25, esc. 2
02 3, a nom de la persona interessada.
Segon.- Donar de baixa el rebut núm. 637764, que consta pendent al Servei de
Recaptació.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 664651) en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles a nom de la persona interessada.
Quart.- Atorgar a nom del senyor CEPEDA 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 11,57 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.

13.1.4 RECLAMACIÓ. LLUÍS LOZANO MARTÍNEZ. APROVACIÓ BONIFICACIÓ
VEHICLE HISTÒRIC. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12530 de data 17 de setembre del
2013, presentada pel senyor LLUÍS LOZANO MARTÍNEZ, en la qual sol.licita la
bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme
matrícula GI-4057-I, al.legant que té una antiguitat de més de 30 anys i està associat
amb un club de vehicles històrics.
Vist el que disposa l’article 4t.2 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, el qual diu textualment :
“ 2. Gaudiran de una bonificació del 100% en la quota de l’impost els vehicles pels
quals s’acrediti que abans de la data de meritació de l’impost es compleixi qualsevol
dels següents fos requisits:
a) Que consti matriculat com a vehicle històric a la Prefectura Provincial de Trànsit,
d’acord amb el Reial Decret 1247/1995.
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b) Que d’acord amb el certificat de característiques tècniques tingui una antiguitat
mínima de 30 anys i que a més estigui inscrit en qualsevol associació de vehicles
històrics.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que es comprova que compleix tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula GI-4057-I, a nom del senyor LLUÍS LOZANO
MARTÍNEZ amb efectes l’any 2013 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor LLUÍS LOZANO
MARTÍNEZ, prèvia presentació del rebut original pagat relacionat a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import a retornar

2013

609955

GI-4057-I

63,91 €

Tercer.- Modificar el padró corresponent.
Quart.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria i intervenció.

13.1.5 RECLAMACIÓ. JORDI PUJOL PUJOL APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM
VEHICLE ELÈCTRIC. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12547 de data 17 de setembre del
2013, presentada pel senyor JORDI PUJOL PUJOL, en la qual sol.licita la bonificació
en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula
-5306-HNB, al.legant que és un vehicle elèctric.
Vist el que disposa l’article 4t.3 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, el qual diu textualment :
“3. Els vehicles tipus turisme gaudiran d’una bonificació del 75% en la quota de
l’import quan reuneixen qualsevol de les següents característiques:
a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.
b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural
comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin d’acord amb
les característiques del motor que no poden utilitzar un carburant contaminant.
Aquesta bonificació és de naturalesa reglada i haurà d’ésser sol.licitada expressament
pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que tingui efectes pels
exercicis anteriors al de la seva sol.licitud.”
Atès que es comprova que compleix tots els requisits.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la bonificació en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula -5306-HNB, a nom del senyor JORDI PUJOL PUJOL
amb efectes l’any 2013 i següents.
Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JORDI PUJOL
PUJOL, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut Matrícula

Import pagat

Total a retornar

2013

613740

134,91 €

101,18 €

-5306-HNB

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

13.1.6 RECLAMACIÓ INAMICOR SL, COMPENSACIÓ REBUTS PENDENTS IBI
2012 AMB REBUTS PAGATS A NOM DE IGNACIO CORNET SL.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 12235 presentada en data 9 de
setembre de 2013 per la societat INAMICOR SL, amb CIF núm. B60866373, on
sol·licita que la regularització dels imports pagats en concepte d'Impost sobre béns
immobles de l'any 2012, a nom de la societat IGNACIO CORNET SL, amb les
liquidacions pendents a nom d'INAMICOR SL en concepte d'Impost sobre béns
immobles de l'exercici 2012, en relació a les finques amb referència cadastral
3802110EG1430S0002IT, entitats 2, 4, 5 i 6.
Vista l'escriptura de fusió de les dues societats atorgada en data 22/10/2010 pel notari
BOSCH CARRERA, núm. 1586 del seu protocol.
Atès que es els rebuts d'Impost sobre Béns Immobles del padró corresponent a
l'exercici 2012 es van emetre a nom d'IGNACIO CORNET SL i van ser pagats en fase
voluntària d'acord amb el següent detall:
575880/0

IBIU-Impost
Béns
Naturalesa Urbana

Immobles

575881/0

IBIU-Impost
Béns
Naturalesa Urbana

Immobles

575882/0

IBIU-Impost
Béns
Naturalesa Urbana

Immobles
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528,13

AV ESPANYA, 12 Esc 1
00 1

675,09

AV ESPANYA, 12 Esc 1
00 5

909,31

AV ESPANYA, 12 Esc 1
00 3
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575883/0

IBIU-Impost
Béns
Naturalesa Urbana

Immobles

909,31

AV ESPANYA, 12 Esc 1
00 4

3021,8
4
Atès que en data 10/8/2012 es van generar noves liquidacions a nom de la societat
INAMICOR SL (societat absorvent), pel mateix concepte, exercici, import i objecte
tributari, d'acord amb converses amb el senyor IGNACIO CORNET SERRA,
administrador únic de les dues societats.
Atès que les noves liquidacions d'Impost sobre bén immobles de l'exercici 2012, a
nom d'INAMICOR SL, consten pendent de pagament al servei de Recaptació.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i donar de baixa per duplicitat els deutes
pendents al servei de Recaptació Municipal a nom d'INAMICOR SL (liquidacions núm.
594237, 594238, 594239 i 594240) en concepte d'Ibi urbana en relació a les finques
amb referència cadastral 3802110EG1430S, entitats 2, 4, 5 i 6.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d’Intervenció,
Tresoreria i Recaptació, als efectes oportuns.

13.1.7 RECLAMACIÓ. FÉLIX AVILA MORATA. APROVACIÓ D'INGRESSOS I
COMPENSACIÓ CONCEPTE TAXES INDUSTRIALS I OVP.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 12.422 de data 13 de setembre
del 2013, presentada per la senyora Francisca Cruz Sánchez com a representant del
senyor FÉLIX AVILA MORATA, en la qual sol.licita la devolució dels rebuts pagats
números 626646 i 627950 i la compensació dels rebuts pendents a la recaptació
municipal en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries Industrials i Taxa per
Ocupació Via pública corresponents a l’exercici 2013 de l’activitat “Bar- cafeteria”
situada a la Plaça Anna Frank,
número 3, al.legant que han estat pagats
incorrectament.
Vist l’article 72 punt 1. de la Llei General Tributària el qual diu:
“ Compensació a instància de l'obligat tributari.
1. L’obligat tributari pot sol.licitar la compensació dels deutes tributaris que
estiguin tant en període voluntari de pagament com en període executiu.”
Atès que es comprova que el senyor Félix Avila Morata manté un deute pendent amb
la recaptació municipal.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor FÉLIX AVILA
MORATA, tal com segueix a continuació:
Exercici Número
rebut

Concepte

Import
principal

2013

626646

Taxa
Escombraries

2013

627950

Taxa
Ocupació
Pública

Recollida 784,44 €
Via 626,70 €

Total.........................

Recàrrec

Total
retornar

39,22 €

823,66 €

31,34 €

658,04 €

1.411,14 € 70,56 €

a

1.481,70 €

Segon.- Reposar en voluntària el rebut pendent a la recaptació municipal a nom del
senyor FÉLIX AVILA MORATA, en concepte de Taxa per Ocupació de Taules i
Cadires tal com es detalla seguidament:
Exercici

Número rebut Concepte

2013

659097

Taxa
Ocupació
Pública

Objecte Tributari

Import

Via Pl. Anna Frank , 3

229,58 €

Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt primer amb els deutes que
manté el senyor Félix Avila Morata amb la recaptació municipal, tal com es detalla
seguidament:
Exercici

Número rebut

Import pendent

Import a retornar

Import pendent
després
compensar

2013

659097

229,58 €

229,58 €

0

2013

663006

687,72 €

687,72 €

0

2013

634074

575,04 €

564,40 €

10,64 €

Total.............

1.492,34 €

1.481,70 €

10,64 €

Quart.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
recaptació.

13.1.8 RECTIFICACIÓ D'OFICI, INVEREMP, SL, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IBI 2010-2012 I NOVA ALTA.Atès que s'ha detectat un error en l'acord de la Junta de Govern Local de 19/3/2013,
on s'aprovava la liquidació núm. 597958, en concepte d'Impost sobre béns immobles
per nova alta del cadastre, a nom de INVERVEMP SL, dels anys 2010 a 2012, en
JGL2013/38 de 1 d' octubre de 2013

30

relació a la finca amb referència cadastral 3016107EG1431N0001AD, carrer Blas de
Otero, 12 esc. 1 1, segons el següent detall:
Any

V.Cad.

Tipus

Quota

Rebut
deduir

a Import
rebut

A deduir

A
retornar

2010 120.479,36

0,9946

1.198,29 440701

1.753,74 1.198,29 555,45

2011 120.479,36

1,0065

1.212,62 509046

1.774,73 1.212,62 562,11

2012 120.479,36

1,1000

1.325,27 576425

1.939,59 1.325,27 614,32
5.468,06 3.736,18 1.731,88

Vista l'escriptura de compravenda atorgada en data 8/6/2006 per la notària PÉREZ
PÉREZ, núm. 1358 del seu protocol, on es constata que aquesta finca es va
transmetre al senyor ANTONIO LUÍS GALINDO i a la senyora ANTONIA GARCIA
RODRIGUEZ.
Atès que d'acord amb el punt anterior la liquidació núm. 597958 esdevé incorrecte,
perquè a la societat INVEREMP SL no era la propietària d'aquesta finca i se li hauria
d'haver retornat la totalitat dels rebuts pagats dels anys 2010 a 2012.
Atès que en data 4/7/2013 es va retornar, mitjançant transferència bancària, l'import
de 1.731,88 euros a la societat INVEREMP SL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts, en concepte d'Impost sobre béns
immobles, a nom d'INVEREMP, SL, per un import total de 3.736,18 euros,
corresponents a la suma de les deduccions de la liquidació 597958 (rebuts anys 20102012).
Segon.- Us informem que la devolució es farà efectiva mitjançant ingrés al mateix
compte que teniu domiciliat l'Impost sobre béns immobles.
En cas que esteu interessats que la devolució sigui ingressada en un altre compte
bancari caldrà que ens feu arribar, en el termini de 10 dies (amb una còpia del DNI, i
en cas de persones jurídiques la còpia dels poders de l’administrador), un núm. de
compte corrent, omplint la sol·licitud de “Devolucions Bancàries de rebuts” que podeu
trobar a les oficines de l’Ajuntament, al carrer Cervantes, 16, 17200 Palafrugell, o bé
des de la pàgina web de l’Ajuntament de Palafrugell (www.palafrugell.cat), amb el
tràmit “Devolucions bancàries de rebuts”.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 664697) a nom del senyor ANTONIO LUIS
GALINDO, dels exercicis 2010 a 2012, per un import total de 3.736,18 euros, que no
s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa, segons el següent detall:
Any

V.Cad.

Tipus

Quota

2010

120.479,36

0,9946

1.198,29
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2011

120.479,36

1,0065

1.212,62

2012

120.479,36

1,1000

1.325,27

TOTAL

3.736,18

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció, als efectes oportuns.

14.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
14.1 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 :
Primer.- Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses
d’acord amb les condicions incloses a les propostes de despesa presentades per les
diferents àrees:
Aplicació

Import

Text lliure
CONSULTORS
GESTIO
PUBLICA
SL.
ASSISTENCIA PUNTUAL EN MATERIA DE
RECURSOS
HUMANS
I
ORGANITZACIO
2013 11 920 22604 1.815,00 D'OCTUBRE A DESEMBRE 2013
KASADEVALL ARQUITECTES SLP. HONORARIS
DIRECCIO D'ARQUITECTE DE LA SALA
2013 21 151 64000 7.260,00 POLIVALENT A LA BIBLIOTECA (UR)
EMPORDA SOLAR ENERGIA SL. INSTAL.LACIO
MONITORITZACIO
FOTOVOLTAICA
BOBILA
2013 72 170 62200 1.588,73 VELLA (MUSEU DEL SURO) (UR)
ARGON INFORMATICA SA. COL.LOCACIO TUBS
PLUVIALS FAÇANA PAVELLO POLIESPORTIU
2013 62 340 62203 1.597,20 (UR)
ANEMCO SL. OBRES PAVIMENTACIO VIA ""E""
2013 71 164 62201 19.553,95 AL CEMENTIRI MUNICIPAL (AS)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. ADAPTACIO
LLUMENERES A DIFERENTS CARRERS. SISENA
2013 71 155 61900 10.785,82 FASE REPOSICIO DE LLUMS (AS)
EMILIANNA, SUBMINISTRAMENT 3600 PAQUETS
2013 11 920 22000 11.151,36 DE 500 FOLIS DE PAPER A4 RECICLAT (SG)
TOTAL RELACIO

53.752,06

Segon.- Aprovar la següent relació de baixes d’autorització de disponible:
Aplicació

Import
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2013 71 155 61900 1.301,69

2013 71 155 61900 1.096,53

2013 71 155 61900 19,46

2013 71 155 61900 547,48
TOTAL RELACIO
-2.965,16

ENLL COSTA BRAVA. SERVEI DE REPOSICIO
DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE PALAFRUGELL,
FASE V. JG:05/03/13. BAIXA JGL 1/10/2013(AS
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
ENLLUMENAT PUBLIC GENER 2013 (AS). BAIXA
JGL 01/10/2013 (AS)
EMLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM PER VANDALISME O
ENVELLIMENT MES D'ABRIL 2013 (AS)BAIXA
JGL 01/10/13
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM BARCELONETA I LA SAULEDA
ABRIL 2013 (AS) BAIXA JGL 01/10/2013

14.2 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/2013/106 per un
import total de 235.540,57 euros.
Aplicació
Import
2013 72 170 22714
12.919,66

2013 72 170 22714

71.535,54

2013 52 231 22609

15.250,00

2013 72 170 22712

7.797,21

2013 33 321 61900

19.247,46

2013 72 170 22712

30.172,27

2013 20 152 78002

6.871,15
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Text lliure
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
MATERIAL ORGANICA-FORM AGOST 2013
(MA)
CONSORCI TRACTAMENT RESIDUS SOLIUS.
RESIDUS
MUNICIPALS
I
CANON
GENERALITAT AGOST 2013 (MA)
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA.
ATENCIO PSICOLOGICA ATENCIO A LA
FAMILIA PRIMER SEMESTRE 2013 (BS)
GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL.
AMPLIACIO SERVEI RECOLLIDA PORTA A
PORTA CARTRO I VIDRE AGOST 2013.
JG:28/05/2013
TANCAMENT MONT-RAS PVC I ALUMINI 2010
SL. SUBSTITUCIO FUSTERIA PART PLANTA
BAIXA CEIP BARCELO MATAS. JG:23/07/2013
GESTIO AMBIENTAL RESIDUS SL. GESTIO
DEIXELLERIA, AMORT MAT. PAP VIDRE
CARTRO FORM LLOGUER CONTENIDOR
AGOST 2013 (MA)
COMUNITAT
PROPIETARIS
EDIFICI
33

PALAFRUGELL. SUBVENCIO HONORARIS
REDACCIO PROJECTE I DIRECCIO OBRA
REHABILITACIO EDIFICI.
2013 32 430 41001
53.750,00 INSTITUT DE PROMOCIO ECONOMICA.
ULTIMA APORTACIO MUNICIPAL EXERCICI
2013
2013 33 321 48907
17997,28 L’ESCOLA DE MUSICA. 1ª APORTACIO CURS
2013/2014 PER LA PRESTACIO DEL SERVEI
PUBLIC MUNICIPAL (JGL: 16/04/2013)
TOTAL
235.540,57

14.3 CONCESSIÓ PRÉSTEC DINERARI AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS
EDIFICIS DEL CENTRE FRATERNAL I EL CENTRE MERCANTIL. Aprovació
Vista l'acta de la reunió del Ple del Consorci per a la Gestió dels edificis del Centre
Fraternal i del Centre Mercantil, de data 10 de maig de 2013 on es sol·licita a
l'Ajuntament de Palafrugell la concessió d'un préstec dinerari per import de 10.000
euros a fi de poder finançar les despeses de redacció del projecte d’obres de
restauració de centre fraternal i mercantil, l’estudi de viabilitat per l’explotació d’un
establiment de restauració i les despeses de supervisió de l’execució de les obres.
Atès que d’acord amb l’article 12è. dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels
edificis del Centre Fraternal i del Centre Mercantil , aquest es constitueix com a ens
amb autonomia financera que no rebrà aportacions directes dels seus membres, si bé
sí que pot rebre altres ingressos que no tinguin la consideració d’aportacions, com és
un préstec dinerari.
Atès que el Ple de l’Ajuntament del mes de maig va aprovar la modificació
pressupostària per crèdit extraordinari que habilita l’aplicació 10.430.83000 “Despeses
préstec Consorci per a la Gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Centre Mercantil
fraternal” per import de 10.000 euros, que a data d’avui són disponibles en la seva
integritat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió d'un préstec d'import 10.000 euros a favor del Consorci
per a la Gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Centre Mercantil a càrrec de
l'aplicació pressupostària 10.430.83000, d'acord amb les següents condicions:
• Data de reemborsament 30/12/2017 pagament únic retorn capital i interessos
• Tipus interès operació. 4% nominal anual
• Tipus interès demora. 6% nominal anual
Segon.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura del document de formalització del
préstec que consta annex.

14.4 AUTORITZACIÓ DESTÍ INGRESSOS OBTINGUTS DE LA VENDA DE
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PARCEL·LA DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I HABITATGE. Aprovació
Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 16 de novembre de 2012 pel
qual s’aprova el Pressupost de l’Ajuntament de Palafrugell per a l’exercici 2013.
Atès que a l’annex d’inversions del pressupost es preveu obtenir uns ingressos de
quantia 280.000,00 euros per venda de terrenys inclosos al Patrimoni Públic del sól i
habitatge que no tinguin el caràcter de renda lliure.
Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 27 d’agost de 2013 que aprova
inicialment l’expedient de modificació pressupostària i modifica l’annex d’inversions en
relació als destins previstos pels ingressos de venda de terrenys inclosos al Patrimoni
Públic del sól i habitatge que no tinguin el caràcter de renda lliure.
Atès que d’acord amb la modificació operada a l’annex d’inversions les destinacions
previstes pels ingressos obtinguts de terrenys inclosos al Patrimoni Públic del sól i
habitatge que no tinguin el caràcter de renda lliure, són els següents :

Aplicació

Denominació

Venda de PPSH
altres sòls

21.150.61943 Execució obres recollida aigües sector la Fanga
234.339,00
Despeses urbanització Brugueres 2 (3r. Termini
21.150.61923 ajuntament)
45.661,00
280.000,00
Vist l’article 26.4 de les Bases d’Execució del Pressupost del 2013 que diu
textualment:
4.- Les despeses d’inversió que d’acord amb l’annex d’inversions estiguin afectades a
ingressos procedents de venda de patrimoni, tant sigui inclòs al Patrimoni públic del
sòl i habitatge o no, requeriran amb caràcter previ a la seva autorització acord de Junta
de govern que acrediti el destí dels ingressos obtinguts dintre de les finalitats
establertes pel Ple en el Pressupost.
En cas que els ingressos efectivament realitzats en concepte de venda de patrimoni o
altres ingressos derivats del Patrimoni públic del sòl
superin les previsions
pressupostàries , d’acord amb l’establert a l’article 43.b del RD 500/90, l’Alcalde podrà
aprovar l’expedient de generació de crèdit per ingressos donant compliment a les
destinacions previstes en l’article 224.2 del Decret 305/2006, que corresponen a les
següents:
a) A l’adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció pública, a
l’adquisició o rehabilitació d’edificis per destinar-los a aquest tipus d’habitatges, o a la
promoció i construcció d’aquest tipus d’habitatges.
b) A la conservació, millora, urbanització, rehabilitació i, en general, gestió urbanística
dels propis béns del patrimoni.
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c) A l’adquisició de terrenys en qualsevol classe de sòl o d’altres béns immobles de
caràcter patrimonial per a llur incorporació a aquest patrimoni.
d) A l’obtenció, execució o construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública i a
l’execució d’obres de conservació i rehabilitació de les edificacions destinades a
aquests sistemes. Els ingressos obtinguts per la substitució de la cessió urbanística
que estableix l’article 94.3 de la Llei d’urbanisme pel seu equivalent en metàl·lic, s’han
de destinar obligatòriament a l’adquisició d’espais lliures públics de nova creació.
e) A l’execució d’operacions d’iniciativa pública de conservació, rehabilitació o millora
del patrimoni arquitectònic, de remodelació urbana, o de conservació i millora del medi
rural i natural.
f) Al desenvolupament d’actuacions en matèria d’habitatge susceptibles de ser
protegides d’acord amb els plans d’habitatge aprovats pel Govern i demés legislació
sectorial.
g) Amb caràcter excepcional, a altres finalitats d’interès social que s’adeqüin a l’article
153.4 de la Llei
Vist l’ingrès obtingut per l’Ajuntament per la venda de la parcel·la 6 del sector PA 1.20
“Pineda Gèlia” per import de 300.000 euros en data 19 de juny de 2013.
Atès que aquesta parcel·la formava part del Patrimoni Públic del sól i habitatge i no
estava classificada com de renda lliure.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul·lar la retenció de crèdit per venda de patrimoni que consta a les
següents aplicacions:

Venda
PPSH
sòls

de
altres

Aplicació

Denominació

21.150.61943

Execució obres recollida aigües Venda parcel·la
sector la Fanga
6 Pineda Gèlia 234.339,00

21.150.61923

Despeses urbanització Brugueres Venda parcel·la
2 (3r. Termini ajuntament)
6 Pineda Gèlia 45.661,00
280.000,00

Segon.- Donar trasllat del present acord a l’àrea d’intervenció pels seus efectes
oportuns.

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