ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15
D' OCTUBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/40
Dia i hora: 15/10/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A 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:
- JGL2013/39 de 8 d'octubre de 2013.
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 564/12. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2123/13 de data 1 d’octubre de 2013, es
va concedir la llicència de 1ª Ocupació a la senyora Anabel Junyent Iglesias, en relació
a la llicència d’obres amb número d’expedient 564/12, concedida per acord de Junta
de Govern Local de data 24 de gener de 2013 per a la reforma i ampliació d’un
habitatge unifamiliar situat al carrer Xaloc número 22, de Llafranc.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 1 d’octubre de 2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 1.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 1 de febrer de 2013
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 1.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament per la senyora Anabel Junyent Iglesias, donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 564/12, prèvia presentació de
l’original de la carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en
metàl·lic caldrà un número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la senyora Anabel Junyent Iglesias, i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 88/13.- 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.
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La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que estableix l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
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:

Jordi Bassols Casellas i Salvador Bassols Casellas

Obra Construcció edificació auxiliar a pati interior per magatzem
Carrer: Pompeu Fabra, 109
Població: PALAFRUGELL
Expedient 88/13
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: Frederic Prats Esteve
Núm. Visat: 2013 400139
P.E.M.: 46.865,80 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.827,77 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 284/13.- 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: Nuria Llausas Lara
Obra Construcció de piscina i garatge
Carrer: Manuel de Falla, 39
Població: PALAFRUGELL
Expedient 284/13
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
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planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 284/13)
Tècnic redactor del projecte: Hector Cubero Monge
Núm. Visat: V/W.13.0314
P.E.M.: 19.350 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 754,65 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 332/13.- 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: Xavier Gomez i Moner
Representat per Alex Fradera Vilalta
Obra Projecte de reforma de façana, reforma d'escala i col·locació d'un aparell
elevador
Carrer: Torres Jonama, 21
Població: PALAFRUGELL
Expedient 332/13
Condicions:
- D'acord amb l'informe de la Comissió de Patrimoni de
Palafrugell de 13 de juny de 2013, aquesta llicència es condiciona a que el color final
de les peces de basalt assoleixin una tonalitat més clara i semblant al mural existent,
que caldrà justificar i analitzar presentant fotografies realitzades in-situ a partir d'una
peça de mostra més gran, en relació al mural.
- Aquesta llicència s’atorga sense perjudici del que pugui
determinar l’expedient sancionador obert amb núm. 35/13, per la col•locació de vinils
publicitaris a les obertures sense autorització municipal.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 332/13)
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- Condicionada a que les lluminàries de façana no envaeixin
l'espai públic i donin compliment a l'article 96 de l'ordenança de convivència ciutadana,
i a la normativa vigent sobre contaminació lumínica de la Generalitat.
Tècnic redactor del projecte: Alex Fradera Vilalta
Núm. Visat: V/C.13.0365
P.E.M.: 38.700 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.509,30 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.4 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 333/13.- 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: Xavier Gómez i Moner
Representat per Alex Fradera Vilalta
Obra Projecte instal·lació bastida
Carrer: Torres Jonama, 21
Població: PALAFRUGELL
Expedient 333/13
Condicions:
- Posar-se en contacte amb la policia local per organitzar les
possibles afectacions al trànsit rodat i peatonal.
Tècnic redactor del projecte: Alex Fradera Vilalta
Núm. Visat: V/C.13.0355
P.E.M.: 6.840 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 266,76 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
2.2.5 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 334/13.- 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.
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013

5

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: Xavier Gómez i Moner
Representat per Alex Fradera Vilalta
Obra Projecte de rehabilitació per canvi d'ús, de local a habitatge.
Carrer: Torres Jonama, 21
Població: PALAFRUGELL
Expedient 334/13
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.
- Aquesta llicència s’atorga sense perjudici del que pugui
determinar l’expedient sancionador obert amb núm. 35/13, per la col•locació de vinils
publicitaris a les obertures sense autorització municipal.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 334/13)
- Condicionada a tramitar i obtenir la llicència de 1ª Ocupació de
l'habitatge una vegada finalitzades les obres d'acord amb l'article 90 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de
les entitats locals.
Tècnic redactor del projecte: Pere Oliva Adroher
Núm. Visat: 2013401488
P.E.M.: 50.743,22 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.978,99 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.6 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 341/13.- 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
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013

6

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: Dolors Dalmau Abras
Representat per Pere Miranda Marques
Obra Ampliació de vivenda unifamiliar entre mitgeres
Carrer: Terme, 12
Població: PALAFRUGELL
Expedient 341/13
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.
- Dipositar la quantitat de 500 € per garantir el compliment de les
obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge urbà,
que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 341/13)
Tècnic redactor del projecte: Pere Miranda Marques
Núm. Visat: 2013401272
P.E.M.: 44.762,48 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.745,74 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

2.2.7 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 373/13.- 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 majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
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d'acord amb el que estableix l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
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: Anna Portillo Rubira
Obra Realització de piscina prefabricada, plataforma de fusta, tancament de
terrassa i reforç d'estructura
Carrer: Poues, 7
Població: LLOFRIU
Expedient 373/13
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.
- Dipositar la quantitat de 1.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 373/13)
Tècnic redactor del projecte: Frederic Prats Esteve
Núm. Visat: 2012401924
P.E.M.: 12.729,69 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 496,46 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.8 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 383/13.- 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: M. Merce Sargatal Pellicer
Representat per Manel Colomo Escribano
Obra Reforma estructural d'edifici plurifamiliar
Carrer: Miramar, 8
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Expedient 383/13
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.
- Dipositar la quantitat de 2.000 € per garantir el compliment de
les obligacions consistents en la conservació, manteniment i reparació del paisatge
urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic. (Expedient 383/13)
Tècnic redactor del projecte: Manel Colomo Escribano Núm. Visat: 2013400735
P.E.M.: 20.547,48 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 801,35 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.9 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 397/13.- 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: Susana Galimany Gomez
Representat per Ana Jane Cerdans
Obra Reforma interior i estintolament de paret de mestre, d'una vivenda unifamiliar
entre mitgeres
Carrer: Sant Ramon, 44
Població: PALAFRUGELL
Expedient 397/13
Condicions:
- Resoldre el butlletí d'inspecció núm. 44/13, consistent en la
realització d'obres i ocupació de via pública amb contenidor, sense llicència d'obres.
- 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: Ana Jane Cerdans
Núm. Visat: --P.E.M.: 3.450 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 134,55 €
Elements de tribut pagats
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013

9

Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER AL REPÀS ASFÀLTIC D’UN TRAM DE CALÇADA
I SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE, AL CARRER GARRIGA
DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vista la memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la
canonada d’aigua potable, al carrer Garriga de 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, amidaments i pressupost,
plànols i annexos d’informació, amb un pressupost d’execució per contracte de
seixanta-un mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb setanta cèntims, amb el 21% d’IVA
inclòs (61.583,70 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i
substitució de la canonada d’aigua potable, al carrer Garriga de Palafrugell, 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 seixanta-un mil cinc-cents
vuitanta-tres euros amb setanta cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (61.583,70 €).

3.2 DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT
D’ACTUACIÓ Ub 1.3 TRAM C/ MÀLAGA, CEMENTIRI I MESTRE SAGRERA, A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vista la instància amb número de registre d’entrada 8784 de 21 de juny de 2013
presentada per ITM IBÉRICA, S.A, (societat absorbent de VALEJOTI, S.A),
representada a efectes de notificació per KPMG Abogados S.L, on sol·liciten la
devolució de l’aval bancari dipositat en aquest Ajuntament en concepte de garantia per
a la correcta execució de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació Ub 1.3 tram c/
Màlaga, Cementiri i Mestre Sagrera, a Palafrugell, per un import de 7.617.111
pessetes, equivalent a 45.779,76 euros.
Atès que la societat VALEJOTI, S.A, en data 9 de novembre de 2004 va ser
cancel·lada i absorbida per la societat ALMANDIS S.A, segons s’acredita mitjançant
certificació del registrador mercantil de la província de Tarragona de data 26 de
setembre de 2013. En data 31 de maig de 2006 la societat ALMANDIS, S.A, va ser
cancel·lada i absorbida per la societat MOSQUEDIS, S.A, segons s’acredita mitjançant
certificació del registrador mercantil de la província de Tarragona de data 26 de
setembre de 2013. En data 18 de gener de 2011 la societat MOSQUEDIS, S.A, va ser
cancel·lada i absorbida per la societat ITM IBÉRICA, S.A, segons s’acredita mitjançant
certificació del registrador mercantil de la província de Tarragona de data 26 de
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013
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setembre de 2013.
Atès l’informe emès per l’arquitecte municipal, senyor Jordi Font Bel de data 4
d’octubre de 2013, on manifesta que un cop realitzada la inspecció de les obres
executades es van realitzar correctament i el seu estat actual és satisfactori per la qual
cosa considera que es pot retornar l’aval dipositat prèvia presentació a la Tresoreria
Municipal de l’original de la carta de pagament.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de l’aval d’import 7.617.111
pessetes, equivalent a 45.779,76 euros, dipositat en el seu dia per a garantir la
correcta execució de les obres abans esmentades.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud formulada per la societat ITM IBÉRICA S.A i retornar
l’aval bancari d’import 7.617.111 pessetes, equivalent a 45.779,76 euros de data 10
d’agost de 2001, dipositat en el seu dia per la societat VALEJOTI, S.A per garantir la
correcta execució de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació Ub 1.3 tram c/
Màlaga, Cementiri i Mestre Sagrera, a Palafrugell, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament.
Segon.-. Notificar aquest acord a KPMG Abogados S.L, representants a efectes de
notificació de l’empresa ITM IBÉRICA, S.A, i a les àrees d’Intervenció i de Tresoreria
de l’Ajuntament.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA, PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A LA CONSTRUCCIÓ I
EXPLOTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, D'UN
APARCAMENT SOTERRANI PER A VEHICLES AL SECTOR DE CAN MARIO
(FASE 1ª).- Aprovació.
Es dóna compte de l'expedient de contractació, per procediment negociat, per a la
construcció i explotació d’un aparcament soterrani per a vehicles al sector de Can
Mario (1ª fase), adjudicat definitivament per acord de Comissió de Govern del dia 6 de
març de 2001, a DORNIER SA, amb CIF: A-58369497, domiciliada al carrer Balmes,
150 Entlo 4 (08008) BARCELONA.
Vist els informes favorables que han emès el senyor Interventor de Fons i la Cap de
l’Àrea de Serveis Municipals, 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 150.253,03,- 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.
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013
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Segon.- Notificar aquest acord a DORNIER SA, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest
Ajuntament.

4.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA PER A GENT GRAN EN
EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ 7.1.1 DEL PLA DE BARRIS LA SAULEDA - CARRER
AMPLE.- Aprovació dels plecs i inici procediment.És dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, de dinamització comunitària per a gent gran en execució de l’actuació 7.1.1
del Pla de Barris la Sauleda – carrer Ample, de Palafrugell.
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 sense
publicitat, de serveis de dinamització comunitària per a gent gran en execució de
l’actuació 7.1.1 del Pla de Barris la Sauleda – carrer Ample, de Palafrugell, per un
període d’execució del contracte des de l’adjudicació fins al 30 de setembre de 2014.
El preu de licitació del contracte es fixa en la quantitat de 34.000 euros, IVA inclòs.
Segon.Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació.
Tercer.- La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 20.231.22612 “Despeses cohesió social acollida al barri”, 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.- Convidar a quatre empreses perquè presentin proposta tècnica i econòmica,
fins el dia 4 de novembre de 2013, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
-

BEAD SCCL
COOPERATIVA SUARA SCCL
ERIDIQV, Equip de Reserca de la Universitat de Girona (UdG)
SUMAR Empresa d’Acció Social SL
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5.- SECRETARIA GENERAL
5.1 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC, FINCA
DEL CARRER PROGRÉS, 13 DE PALAFRUGELL.- Aprovació.Atès que el dia 25 de setembre de 2013 la Cap de Serveis Municipals, ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Botines, 12 de Palafrugell, i s’observa que
les canyes de la finca situada al carrer Botines, 12, envaeixen la coberta de l’antic
edifici de Benestar Social.
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 la senyora DOLORS RUBAU LISARA, amb domicili al
carrer cases noves, 95 (17200) Palafrugell, perquè en el termini de 15 dies hàbils des
de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar les canyes que envaeixen la
coberta de l’antic edifici de Benestar Social, al carrer Botines, 12 de Palafrugell, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, 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.
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6.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
6.1 BAIXES D'OFICI
ESTRANGERS.-

PADRÓ

D'HABITANTS

PER

NO

CONFIRMACIÓ

Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

No inscrit en el Registre Central d’Estrangers.
Amb targeta de residència expedida des de fa 5 anys.
Amb certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers expedit des de fa
5 anys.

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 35 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet
F, J N
M A, J F
I, M A
I, M D
L, R
F, C
T, C
P, O D
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Adreça
C CASES NOVES, 82 P01 1
17200 PALAFRUGELL
C FREDERIC MARTI CARRERAS,
37
17200 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 P01 21
7200 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 P01 2
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P04 P
17200 PALAFRUGELL
AV GARCIA LORCA, 12 P02 C
17200 PALAFRUGELL
C CARLES RAHOLA, 2 Esc B PBJ 2
17200 PALAFRUGELL
C NORD, 15
17200 PALAFRUGELL
14

B-D, P
V, T T
B, G
I, D A
B, E A
T, A
I, D
R, M
D, M
F, N
I, G
P, A
B, F I

T R, I T
U, A S
M, R-M
M, V-A
G, V
S, A
V, R
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013

C JOAN FUSTER, 30 P04 2
17200 PALAFRUGELL
C CARLES RAHOLA, 2 Esc A PBJ 3
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 89 P06 2
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 89 P06 2
17200 PALARUGELL
C PALAMOS, 11
17200 PALAFRUGELL
C CARLES RAHOLA, 2 Esc B PBJ 2
17200 PALAFRUGELL
C ROELLA, 36 P01 2
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P04 P
17200 PALAFRUGELL
C MIGUEL HERNANDEZ, 17 P04 4
17200 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 P02 2
17200 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 P01 2
17200 PALAFRUGELL
C CASES NOVES, 7
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc C P03 5
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA, 48
Esc C P03 5
17200 PALAFRUGELL
AV GARCIA LORCA, 12 P05 D
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P04 P
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 43 P04 P
17200 PALAFRUGELL
C LLUNA, 31 P02 4
17200 PALAFRUGELL
C MESTRE SAGRERA, 81 P02 B
17200 PALAFRUGELL
C MONTSIA, 3 P01 A
17200 PALAFRUGELL
15

C CAVALLERS, 2
17200 PALAFRUGELL

C, P M A
L, D

C GARRIGA, 57 P01 1
17200 PALAFRUGELL

T, S

C ANSELM CLAVE, 122
17200 PALAFRUGELL

P, F P

C VILAR, 50 P01 3
17200 PALAFRUGELL

B, V

C BARRIS I BUIXO, 1 P03 4
17200 PALAFRUGELL

M, P S

C LLADO, 59 P03 3
17210 PALAFRUGELL

P, A V

C SANT PERE, 17 P02 1
17200 PALAFRUGELL

7.- CULTURA
7.1 PREVISIÓ D'HORES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL DE L'ÀREA DE
CULTURA PER A LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA (11 DE SETEMBRE DE
2013) I PER AL 19È FESTIVAL DE JAZZ COSTA BRAVA (DEL 10 AL 13
D'OCTUBRE DE 2013).- Aprovació.Atès que l’Àrea de Cultura va organitzar l’acte institucional de la Diada Nacional de
Catalunya el dia 11 de setembre de 2013 a la plaça de Can Mario.
Atès que l’Àrea de Cultura organitza el 19è Festival de Jazz Costa Brava, del 10 al 13
d’octubre de 2013, a diferents espais (Teatre Municipal de Palafrugell, Centre Fraternal
i Plaça Nova).
Ateses les necessitats
esdeveniments.

de

personal

derivades

de

la

celebració

d’aquests

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal
de l’Àrea de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte de la Diada
Nacional de Catalunya (11 de setembre de 2013):
Treballador
Administrativa
TOTAL

Extra festiva
4
4

Cost econòmic
87,08 €
87,08 €

Segon.- Aprovar la següent relació d’hores extraordinàries, corresponents a personal
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de l’Àrea de Cultura-TMP (Teatre Municipal de Palafrugell) en concepte del 19è
Festival de Jazz Costa Brava.
Treballador
Tècnic 1
Tècnic 2
Administrativa

Ex. festiva
8
8
3

Ex. festiva noct.
4
4
4

Cost econòmic
253,12 €
253,12 €
158,63 €

TOTAL

19

12

664,87 €

8.- MEDI AMBIENT
8.1 AJUT PER A LA RETIRADA D'ELEMENTS AMB FIBROCIMENT EN EL MARC
DEL PLA DE BARRIS. SOL.LICITUD MONTSE BOFILL ROCA.- Aprovació.Vist que l’Àrea de Medi Ambient desenvolupa durant el 2013 una campanya de
retirada d’objectes que continguin fibrociment en el marc del Pla de Barris.
Vist que en la Junta de Govern Local del 12 de març de 2013 es va aprovar
l'adjudicació del servei de retirada i eliminació d'elements de fibrociment a l'empresa
Cañet Xirgu SL.
Vist que en la Junta de Govern Local del 19 de març de 2013 es va aprovar un preu
públic del servei de retirada d'elements amb fibrociment en el marc del Pla de Barris,
establert en un 10% del total de l'import de cada actuació, i es va determinar el
procediment de funcionament de la campanya.
Vista la Resolució de l’Alcaldia 2013/1050, de 7 de maig de 2013, d’aprovació de
l’ampliació del termini de presentació de sol.licituds fins el 30 de maig de 2013.
Atès que en data 27 d’agost de 2013 Montse Bofill Roca, va presentar instància de
sol.licitud al Registre General de l’Ajuntament, número d’entrada 11681.
Atès que no s’ha esgotat la partida pressupostària prevista per al servei de retirada
d’elements amb fibrociment en el marc del Pla de Barris, i que per tant es pot acceptar
la sol.licitud i iniciar el tràmit d’ingrés del preu públic corresponent per part de
l’interessada.
Vistes les valoracions econòmiques i tècniques establertes per l’empresa Cañet Xirgu
SL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la sol·licitud a la campanya de retirada d’elements amb fibrociment
en el marc del Pla de Barris:
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 MONTSE BOFILL ROCA, registre d’entrada 11681/2013.
Segon.- Caldrà demanar llicència d’obres en els casos que s’hagin de fer
reconstruccions.
Tercer.- La subvenció és per l’import de la retirada del fibrociment, no cobreix les
despeses de reconstrucció ni la llicència d’obra corresponent en cas que sigui
necessari.
Quart.- Aprovar la liquidació corresponent al preu públic, la qual no s’hauran de fer
efectiva fins la notificació expressa de la liquidació:
NOM
MONTSE BOFILL ROCA

ADREÇA
IMPORT
c/La Font, 30 – 17200 Palafrugell 254,98 Euros

9.- RENDES
9.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
9.1.1 RECLAMACIÓ ARANZAZU HERNANDEZ HERAS, BAIXA REBUTS EN
CONCEPTE D'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DELS ANYS 2012 I 2013.Estimada.Vista la instància amb número de registre d'entrada 13181 presentada en data 1
d'octubre de 2013 per la senyora ARANZAZU HERNANDEZ HERAS, on sol·licita que
es revisin els impostos pendents de pagament en concepte d'Impost sobre béns
immobles en relació a la finca amb referència cadastral 3004126EG1430S0016EH,
carrer Carrilet, 24 Esc. 1 03 4, al·legant que aquesta finca se la va adjudicar
Buildingcenter SA l'any 2011.
Vist el decret 132/2012 dictat pel jutjat de primera instància núm. 3 de la Bisbal de
l'Empordà en relació a l'adjudicació de la finca amb referència cadastral
3004126EG1430S0016EH del qual es deriva que en data 7 de setembre de 2011 es
va celebrar la subhasta del referit immoble i va ser adjudicat a Caixabank SA i
posteriorment en data 4 d'abril de 2012 l'entitat bancària va cedir la rematada a favor
de Buildingcenter SA.
Atès que el títol públic que accedeix al Registre de la Propietat per practicar l'anotació
a favor de Buildingcenter SA és el decret judicial d'adjudicació, però els efectes
d'aquest document tenen caràcter declaratiu del resultat de l'execució, en cap cas
constitutiu, com seria la constitució d'una hipoteca.
Atès que el 8/11/2011 es va practicar la taxació de costes i es fa constar que no
existeix sobrant, per tant, cal concloure que, a data 8/11/2011, Buildingcenter ja era
titular de la finca objecte d'execució hipotecària, amb independència que el decret es
va dictar l'any 2012.
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Vista la Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Foral de Bizkaia de 25 d'abril
de 2012 que resol considerar que la transmissió del domini de l'immoble es produeix
amb la primer adjudicació de la subhasta i no amb la posterior rematada.
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 en conseqüència donar de baixa els rebuts
en concepte d'Impost sobre béns immobles núm. 575528/12 i 644305/13 a nom de la
senyora HERNANDEZ HERAS ARANZAZU.
Segon.- Tramitar el reintegrament d'ofici de la subvenció atorgada per foment i
protecció de l’habitatge habitual per import de 20,56 euros, amb abonament a la
partida pressupostària 12.152.48000 Subvenció foment dret habitatge”.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació (núm. 666003), a nom de BUILDINGCENTER
SA, en concepte d'Impost sobre béns immobles dels exercicis 2012 i 2013, en relació
a la finca amb referència cadastral 3004126EG1430S0016EH, carrer Carrilet, 24 Esc.
1 03 4, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació expressa, d'acord amb
el següent detall:
ANY

V. CADASTRAL

TIPUS

QUOTA

2012

14.005,50

1,10

154,06

2013

14.005,50

1,10

154,06

TOTAL

308,12

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d'Intervenció,
Comptabilitat, Tresoreria i Recaptació.

9.1.2 RECLAMACIÓ. JOSÉ MARTÍNEZ CASTRO. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM PER BAIXA DEFINITIVA.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13208 de data 2 d’octubre del
2013, presentada pel senyor JOSÉ MARTÍNEZ CASTRO en la qual sol.licita la
devolució d’ingressos indeguts corresponents al quart trimestre de l’exercici 2013 del
rebut pagat número 610503 corresponent al ciclomotor matrícula C-1361-BBF,
al.legant que la baixa definitiva és del tercer trimestre del 2013.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
 1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
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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 Escriviu aquí
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.-Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor José Martínez
Castro, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Import a retornar

2013

610503

C-1361-BBF

2,11 €

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

9.1.3 RECLAMACIÓ. JUSTO MORENO BUSTOS APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM PER BAIXA DEFINITIVA. ESTIMACIÓ
Vists els impresos de baixa del vehicles relacionats a continuació aportades pel
senyor JUSTO MORENO BUSTOS, a efectes de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, sol·licitant per tal motiu la devolució d’ingressos indeguts corresponents al
quart trimestre dels rebuts pagats números 611579 i 611581 de l’any 2013, al·legant
que les baixes definitives són del tercer trimestre del 2013.
Vist el que disposa l’article 5è de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica el qual diu textualment:
 1.El període impositiu coincideix amb l’any natural , excepte en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en que
es produeixi l’esmentada adquisició:
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
 3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els
casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. En cas de baixes temporals
única i exclusivament es prorratejarà l’impost en els supòsits de sostracció o robatori
del vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la sostracció
o robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor JUSTO
MORENO BUSTOS, tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Matrícula

Total a retornar

2013

611581

B-1313-PY

16,30 €

2013

611579

GI-6401-AF

34,41 €
50,71 €

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

9.1.4 RECLAMACIÓ. JESÚS FRANCO LÓPEZ. SOL.LICITUD PRORRATEIG
REBUT TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS. DESESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 11629 de data 26 d’agost del
2013, presentada pel senyor JESÚS FRANCO LÓPEZ, en la qual sol.licita el prorrateig
del rebut pendent número 627061 en concepte de la Taxa per Recollida Escombraries
Industrials corresponent a l’exercici 2013 del local comercial situat al carrer Daró,
número 57 escala D local A8, al.legant que la llogatera va deixar d’exercir com a titular
de l’activitat de “ Bar “ en data 30 de juny però no vol que es doni de baixa l’activitat en
sí per si es torna a llogar.
Vist l’article 14è punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de les Taxes per recollida
d’Escombraries Industrials el qual diu textualment:
En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s’haurà d’acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres
en els quals no s’ha exercit cap activitat.
Atès que a la base de dades municipals d’activitats l'establiment consta donat d’alta
com a Bar.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Desestimar la sol.licitud presentada pel senyor JESÚS FRANCO LÓPEZ i en
conseqüència ratificar el rebut pendent en via executiva número 627061.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

9.1.5 RECLAMACIÓ. MARIA PLANAS TRIADU BAIXA PADRÓ
MOTOCICLETA A NOM SR ANTONIO OLIVA BORRELL. ESTIMACIÓ
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013
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Vista la instància amb número de registre de entrada 13206 de data 2 d’octubre de
2013, presentada per la senyora Marta Rovira Torruella com a representant de la
senyora Maria Planas Triadu, per la qual sol.licita que es doni de baixa del padró de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica la motocicleta matrícula GI-020384-,
al·legant que consta a nom del seu difunt marit que fa més de 24 anys que consta
donada de baixa.
Vist el que disposa l’article 97 de la llei reguladora d’Hisendes Locals el qual diu
textualment:
“ La gestió , liquidació, inspecció i recaptació , així com la revisió dels actes dictats en
via de gestió tributària correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de
circulació del vehicle.”
Vist l’historial emès per la prefectura de trànsit de la motocicleta matrícula GI-020384-,
per la qual es comprova que no existeixen antecedents degut a la seva antiguitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa del padró de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica la
motocicleta matrícula GI-020384- a nom del senyor Antonio Oliva Borrell.
Segon.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.
9.1.6 RECLAMACIÓ FRANCISCO DIAZ APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS I COMPENSAR-LA
Atès que es comprova que en data 20 d'agost de 2013 es va ingressar en la caixa de
recaptació un import de 261,53 Euros, a nom del senyor DIAZ RIERA, FRANCISCO
en concepte d'ingrés en excés embargament sou.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
“Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que es comprova que el senyor DIAZ RIERA, FRANCISCO, té un deute amb la
recaptació municipal en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció
mecànica ) de l’any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor DIAZ RIERA,
FRANCISCO, per import de DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTATRES CÈNTIMS ---261,53 €--- en concepte d’Ingrés indegut embargament sou.
Segon.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb el rebut núm.
605.189, restant un import a retornar de 189,27 Euros, segons el detall següent:
ANY

REBUT IMPORT A PRINCIPAL
RETORNAR PENDENT

2013 605189 261,53

59,09

RECÀRREC INTERESSOS

TOTAL
A
RETORNAR

11,82

189,27

1,35

Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

9.1.7 ACTIVA MUTUA 2008 APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Atès que es comprova que s’ha efectuat un ingrés en data 10 d'octubre de 2013, a
nom de la empresa ACTIVA MUTUA 2008, per un import de SETANTA-UN EUROS
AMB DOS CÈNTIMS--------71,02 €, en concepte d'ingrés indegut.
Atès que es comprova que la empresa ACTIVA MUTUA 2008 no té cap deute pendent
de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat ACTIVA
MUTUA 2008, amb NIF núm. G43941442, per un import de SETANTA-UN EUROS
AMB DOS CÈNTIMS--------71,02 €, en concepte d'ingrés indegut.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la recaptació i la tresoreria
municipals pels efectes oportuns.

9.1.8 RECLAMACIÓ JESÚS CHINCHILLA ALVAREZ, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS EN CONCEPTE D'IBI DE L'EXERCICI 2008.- Desestimació.Vista la sol·licitud amb núm. de registre d'entrada 11234 presentada en data
13/8/2013 pel senyor JESÚS CHINCHILLA ALVAREZ, on sol·licita la devolució
d'ingressos indeguts de l'any 2008 en concepte d'Impost sobre béns immobles, en
relació a la finca amb referència cadastral 2812206EG1421S0001QJ, al·legant que
l'Ajuntament només ha retornat els exercicis 2009 a 2011 i d'acord amb l'article 120.3
de la llei 58/2003 de 17 de desembre, General tributària, també li correspon la
devolució d'aquest exercici.
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Atès que l'any 2012 es tramita la individualització cadastral d'aquesta finca mitjançant
expedient 902 de declaració cadastral.
Atès que la Gerència Territorial del Cadastre va emetre, en data 31/8/2012, acord
d'alteració de la descripció cadastral i va crear un referència cadastral individualitzada
per a cada aparcament, amb efectes a l'any 1997.
Atès que la Junta de Govern local de data 5/12/2012 va aprovar la devolució
d'ingressos indeguts a nom del senyor CHINCHILLA, dels exercicis 2009 a 2011, i se li
compensen amb deutes pendents de pagament al servei de Recaptació Municipal.
Vist l’article 66 i 67.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que
diuen textualment:
Article 66
Terminis de prescripció
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
a) El dret de l'Administració per determinar el deute tributari mitjançant l'oportuna
liquidació.
b) El dret de l'Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i
autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d'ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
Article 67
Còmput dels terminis de prescripció
1. El termini de prescripció comença a comptar en els diferents casos a què es refereix
l'article anterior de conformitat amb les regles següents:
En el cas a), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini reglamentari per
presentar la corresponent declaració o autoliquidació.
En el cas b), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de pagament en període
voluntari, sense perjudici del que disposa l'apartat 2 d'aquest article.
En el cas c), des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini per sol·licitar la
corresponent devolució derivada de la normativa de cada tribut o, en defecte de
termini, des de l'endemà del dia en què la dita devolució es va poder sol·licitar; des de
l'endemà del dia en què es va realitzar l'ingrés indegut o des de l'endemà de
l'acabament del termini per presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va fer dins
del termini esmentat; o des de l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la sentència
o resolució administrativa que declari totalment o parcialment improcedent l'acte
impugnat.
En el cas de tributs que gravin una mateixa operació i que siguin incompatibles entre
si, el termini de prescripció per sol·licitar la devolució de l'ingrés indegut del tribut
improcedent comença a comptar des de la resolució de l'òrgan específicament previst
per dirimir quin és el tribut procedent.
En el cas d), des de l'endemà del dia en què finalitzin els terminis establerts per
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efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut o des de l'endemà de
la data de notificació de l'acord on es reconegui el dret a percebre la devolució o el
reembossament del cost de les garanties.
Atès que l'ingrés s'esdevé indegut a partir de l'acord de la Gerència del Cadastre l'any
2012.
Atès que en base a les anteriors consideracions no és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquesta acord a la personal interessada i a les àrees de Recaptació,
Tresoreria i Intervenció.

9.1.9 RECLAMACIÓ AUGUSTO EDUARDO ZAVALA APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11735 de data 28 d'agost de 2013,
presentada pel senyor ZAVALA GUTIERREZ, AUGUSTO EDUARDO, sol·licitant la
devolució de la part proporcional de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica del
vehicle amb matrícula C-0610-BSH, corresponent a l'any 2013.
Atès que la baixa del vehicle aportada per l'interessat consta inscrita en la Jefatura de
Trànsit que es va produir el dia 27 d'agost de 2013, per motius de substracció.
Vist l'article 5è punt 3er, de l'Ordenança Fiscal núm. 3 de l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica que diu textualment el següent: “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, i causarà baixa del padró, en els supòsits de substracció o robatori del
vehicle, i serà requisit indispensable la presentació de la denúncia de la substracció o
robatori del vehicle, a efectes del prorrateig es tindrà en compte la data en que es va
anotar la baixa temporal en el registre de trànsit.
Vist que en data 01 de juliol de 2013, es va pagar en la caixa de recaptació el rebut
núm. 617973 per un import de 9,31 a nom del senyor ZAVALA GUTIERREZ,
AUGUSTO EDUARDO, en concepte d'IVTM.
Atès que es comprova que el senyor ZAVALA GUTIERREZ, AUGUSTO EDUARDO
no té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor
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GUTIERREZ, AUGUSTO EDUARDO, per un import de DOS EUROS AMB TRENTATRES CÈNTIMS-------2,33 €, en concepte d'IVTM i segons el detall següent:
REBUT

ANY

CONCEPTE PRINCIPAL RECÀRREC TOTAL

617973

2013

IVTM 2013

2,11

0,21

2,33

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar l'esmentat acord a l'interessat, a la recaptació i tresoreria municipals
pels efectes oportuns.

9.1.10 RECLAMACIÓ. FUNDACIÓ VILAGRAN
D'INGRESSOS IAE PER EXEMPCIÓ. ESTIMACIÓ

MARISTANY

APROVACIÓ

Vista la instància número 13400 presentada en data 4 d’octubre del 2013 per la
senyora Ada Colomer Maristany com a representant de la FUNDACIÓ VILAGRAN
MARISTANY (NIF G17582123), per la qual sol.licita l’exempció i devolució del rebut
pagat número 663670 en concepte de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a l’exercici 2013.
Vist el que disposa l’article 15 punt 2. de la Llei 49/2002 de 23 de desembre reguladora
del Règim Fiscal de les Entitats sense ànim de lucre, el qual diu textualment:
“Tributs locals.
Les entitats sense finalitats lucratives estaran exemptes de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques per les explotacions econòmiques al fet que es refereix l’article 7
d’aquesta Llei. No obstant, les esmentades entitats hauran de presentar declaració
d’alta a la matrícula d’aquest impost i declaració de baixa en cas de cessament en
l’activitat.”
Atès que reuneix els requisits per a l’exempció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte d’Impost sobre Activitats Econòmiques per a
l’exercici 2013 i la devolució d’ingressos indeguts a nom de la FUNDACIÓ VILAGRAN
MARISTANY (NIF G17582123), tal com segueix a continuació:
Exercici

Número rebut

Quota municipal

Recàrrec provincial

Total a retornar

2013

663670

211,94 €

48,91 €

260,85 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Notificar l’esmentat acord a la persona interessada i a l’àrea d’Intervenció i
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013

26

tresoreria.

9.1.11 RECLAMACIÓ JOSEP MARIA ROMERO SANCHEZ, ANUL·LACIÓ REBUT
EN CONCEPTE D'IBI DELS ANYS 2008 I 2009, PER DERIVACIÓ DE
RESPONSABILITAT.-Estimada.Vista la sol·licitud amb núm. de registre d'entrada 11723 presentada en data
27/8/2013 pel senyor JOSEP MARIA ROMERO SANCHEZ, on sol·licita l'anul·lació del
rebut en concepte d'IBI núm. 597121, corresponent als exercicis 2008 i 2009, per
derivació de responsabilitat, en relació a la finca amb referència cadastral
2911107EG1421S0005BZ, al·legant que quan van adquirir la finca no hi havia cap
deute pendent.
Atès que es comprova que l'entitat CAJA DE AHORROS DE MADRID es va adjudicar
aquesta finca el dia 14/4/2009.
Vista l'escriptura de compravenda de data 13/12/2010 atorgada pel notari CHINER
VIVES, núm. 1199 del seu protocol, on es constata que CAJA DE AHORROS DE
MADRID ven la finca esmentada al senyor JOSEP MARIA ROMERO SANCHEZ i a la
senyora MILENA GARCIA CLAUDIA.
Vist l’article 78 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que diuen
textualment:
Article 78 – Hipoteca legal tàcita.- En els tributs que gravin periòdicament els béns o
drets inscriptibles en un registre públic o els seus productes directes, certs o
presumptes, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals tenen preferència
sobre qualsevol altre creditor o adquiridor, encara que aquests hagin inscrit els seus
drets, per al cobrament dels deute meritats i no satisfets corresponents a l'any natural
en què s'exigeixi el pagament i l'immediat anterior.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació núm. 597121 a nom del senyor JOSEP MARIA
ROMERO SANCHEZ.
Segon.- Aprovar una nova liquidació (núm. 666010) a nom de BANKIA SA (Caja
Madrid), pels anys 2008 i 2009, que no s'haurà de fer efectiva fins a la seva notificació
expressa, segons el següent detall:
ANY

V.CADASTRAL

TIPUS

QUOTA

2008

42.887,31

0,9592

411,38

2009

43.745,05

0,9897

432,94
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TOTAL

844,32

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees de
Recaptació, Tresoreria i Intervenció.

9.1.12 FINQUES PALAFRUGELL
DUPLICATS I COMPENSAR-LA

APROVAR

DEVOLUCIÓ

D'INGRESSOS

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 11726 de data 28 d'agost de 2013,
presentada pel la societat FINQUES PALAFRUGELL, SL, sol·licitant el retorn del
rebut núm. 641541 que es va pagar de manera duplicada.
Atès que es comprova que s’ha efectuat un ingrés indegut a l’Oficina de Recaptació
Municipal, pel pagament del rebut 641.541 de manera duplicada, al efectuar un ingrés
en la caixa de recaptació en data 18 de juny de 2013 per un import de 837,22 €, i
posteriorment en data 4 de juliol un ingrés bancari per un import de 837,22, a nom de
la societat FINQUES PALAFRUGELL, SL en concepte d'IBI ( Impost sobre bens
immobles de naturalesa urbana ) corresponent a l’any 2013.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei General Tributària, que diu textualment:
“Article 73
Compensació d'ofici
1. L'Administració tributària ha de compensar d'ofici els deutes tributaris que estiguin
en període executiu.
Així mateix, s'han de compensar d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari
les quantitats que s'hagin d'ingressar i tornar que resultin d'un mateix procediment de
comprovació limitada o inspecció o de la pràctica d'una nova liquidació per haver estat
anul·lada una altra d'anterior d'acord amb el que disposa l'apartat 5 de l'article 26
d'aquesta Llei.”
Atès que es comprova que la societat FINQUES PALAFRUGELL, SL té un deute en
fase executiva a la recaptació municipal en concepte d’IIVT ( Impost sobre l'increment
del valor dels terrenys) per import superior al pagament duplicat que s'ha efectuat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la societat FINQUES
PALAFRUGELL, SL amb NIF núm. B17098526, per import de VUIT-CENTS
TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS-------837,22 €, en concepte de
pagament duplicat del rebut d'IBI Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana (
núm 641541) corresponent a l’any 2013.
Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb al rebut pendent núm. 524.502 fracció segona.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la recaptació i tresoreria
municipal pels efectes oportuns.
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9.1.13
RECLAMACIÓ
FINQUES
D'INGRESSOS INDEGUTS

CHOPIETA

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 13.810 de data 11 d'octubre de 2013,
presentada per la senyora FARRÀS MUÑOZ, NÚRIA, en representació de FINQUES
CHOPITEA SC, en la qual sol·licita la devolució d'una transferència que va efectuar el
dia 10 d'octubre de 2013 per error en el compte de Recaptació, per un import de
903,85 Euros.
Atès que es comprova que la societat FINQUES CHOPITEA, SC, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la societat FINQUES
CHOPITEA SC , amb NIF núm. J17582081, per un import de NOU-CENTS TRES
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS-------------903,85 €-------- en concepte d'error
transferència bancaria.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada i a la Recaptació i Tresoreria
Municipals, pels efectes oportuns.

10.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
10.1 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/2013/110 per un
import total de 77.912,68 euros.
Aplicació

Import

Text lliure

2013 10 336 22700

42.794,77
60,16

2013 10 925 22700

601,61

TOTAL EUL¡EN AGOST 2013
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2013 (AS)
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2013 10 924 22700

360,97

2013 10 924 22710

60,16

2013 11 920 22700

2.894,76

2013 12 934 22700

300,81

2013 20 231 22700

212,39

2013 31 924 22700

60,16

2013 32 430 22700

1.504,03

2013 32 432 22700

1.274,65

2013 33 321 22720

5.265,64

2013 33 321 22730

5.265,64

2013 33 321 22740

5.265,64

2013 33 321 22760

200,55

2013 33 321 22770

2.586,01

2013 33 321 22780

5.269,44

2013 34 321 22700

2.017,92

2013 34 321 22710

2.017,92

2013 44 332 22700

1.443,87

2013 45 331 22700

360,97

2013 46 335 22700

1.413,80

2013 47 332 22700

60,16

2013 47 332 22700

300,81

2013 52 231 22700

657,73

2013 52 234 22710

240,66

2013 61 337 22700

1.052,83
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2013 81 130 22700

2.045,48

EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
EN GENERAL AGOST 2013 (AS)

2013 72 170 22712

6.843,71

2013 71 165 21000

20.274,20

2013 10 430 83000

8.000,00

CONSELL
COMARCAL
BAIX
EMPORDA.SERVEI
I
GESTIO
ADMINISTRATIVA DE RETORN DE RECOLLIDA
SELECTRIVA PRIMER SEMESTRE 2013 (MA)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES
DE SETEMBRE 2013
CONSORCI PER A LA GESTIO DELS EDIFICIS
CENTRE FRATERNAL I CENTRE MERCATIL.
CONCESSIO
PRESTEC
DINERARI.
JG:01/10/2013

TOTAL

77.912,68

10.2 OBRES.- Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2013/111 per un import
de 88.725,53 euros.
Aplicació
2013
61927

21

2013
61929

21

Import
150
13.717,83

2013
21
61905
TOTAL

150
57.067,65
150
17.940,05
88.725,53

Text lliure
PERE GIRALT SAGRERA. CERT.5, OBRA
09/2012 ""MILLORA PASSEIG C/CAP DE CREUS
FINS MIRADOR CARLES SENTIS DE CALELLA""
ARGON INFORMATICA SA. CERT.5, OBRA
20/2012 ""OBRES CONDICIONAMENT ACOLLIDA
TURISTICA CAT I ENTORN A PALAFRUGELL""
PROMEDITER
SL.
CERT.1,OBRA
15/2013
""REPARACIO TRAM AQUEDUCTE DE L'HORTA
D'EN CAIXA""

11.- PROPOSTES URGENTS
11.1 PLA DE BARRIS
11.1.1 CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I LA SRA. TERESA MARTÍN JIMÉNEZ PER A L’ÚS DEL LOCAL
SOCIAL DEL CARRER AMPLE.-Aprovació.JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013

31

Vista la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Sra. Teresa Martín
Jiménez, per l’ús del local social del c. Ample per un espai de temps superior a tres
mesos.
Atès que es tracta d’una activitat d’especial interès social que fins al desembre de
2011 es va dur a terme amb cofinançament públic, l’Ajuntament renúncia a la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
Atès que és necessari conveniar la cessió d’ús a precari.
Atès el que s’estableix a l’article 88 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Sra. Teresa Martín
Jiménez, per l’ús del local social del c. Ample (c.Ample, 130 local 2).
La durada d’aquest conveni és pel període d’un any prorrogable i no suposa cap
despesa addicional per l’Ajuntament,
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que
calguin per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. Teresa Martín Jiménez i l’àrea del pla de
barris.

11.2 COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.2.1 ATORGAMENT SUBVENCIÓ
ANIVERSARI. Aprovació

COMUNITAT

PROPIETARIS

EDIFICI

Vist l'ingrés que s’ha rebut de l’Agència de l’Habitatge de per import de 20.270,58
euros, import que correspon als honoraris tècnics dels arquitectes tècnics que varen
redactar el projecte i portar la direcció de les obres de rehabilitació de l’Edifici
Aniversari. Actuació inclosa dins el Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i
subvencionades per l’ajuntament de Palafrugell.
Atès que l’Agència de l’Habitatge podia fer el pagament dels honoraris tècnics
directament als arquitectes tècnics, o bé a la Comunitat de Propietaris promotora de
les obres .
Atès que el pagament d’aquestes despeses han estat executades per la Comunitat de
Propietaris.
Vist l'informe emès per la directora del Pla de Barris .
JGL2013/40 de 15 d' octubre de 2013
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Vista la disponibilitat pressupostària existent a l'aplicació nominativa 20,152,78003.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Atorgar una subvenció d'import 20.270,58 euros a favor de la Comunitat de
Propietaris de l'Edifici Aniversari (CIF H17226929) destinada al pagament dels
honoraris tècnics de les obres de rehabilitació de l'edifici, a càrrec de l'aplicació
20,152,78003.
Segon.- Informar a l'interessat que el pagament s'efectuarà una vegada es presentin
les factures per import igual o superior a la subvenció atorgada.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent tres quarts de
deu del matí. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 22
d'octubre de 2013.
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