ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19
DE NOVEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/45
Dia i hora: 19/11/2013 09:10:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde accidental Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA
S'han excusat d'assistir-hi:
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
El regidor senyor Lluís Pujol s'incorpora a la sessió quan s'estava tractant el punt
número 5.2 de l'ordre del dia.
A la Sala de Juntes 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:
- JGL2013/44 Ordinària 12/11/2013
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Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 472/12.- 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: Patrice Walter Galthie
Representat per Juan Cuadrat Torrents
Obra Modificació de Projecte de Reforma interior i piscina privada per a un
habitatge unifamiliar aïllat existent (Recull l'estat final d'obra)
Carrer:
Costa Rica, 43
Població:
TAMARIU
Expedient 472/12 Annex
Condicions:
- Resoldre el butlletí Núm. 26/13 per a la realització d'obres no
ajustades a la llicència núm. 472/12, a la finca del carrer Costa Rica, 43.
- S'informa que aquesta llicència, entre d'altres, contempla la modificació
de la pèrgola sol·licitada inicialment, pel que en cap cas es podrà cobrir, atès que no
donaria compliment a la normativa urbanísitca que li és d'aplicació.
Tècnic redactor del projecte: Ernest Pinen Escofet
Núm. Visat: 2012401955
P.E.M.: 13.398,95 €
I.C.I.O pendent de liquidar: --Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 423/13.- 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
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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: Jorge R.M. Navarre Sala
Obra Construcció de garatge i mur de contenció
Carrer: Filipines, 50
Població: LLAFRANC
Expedient 423/13
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 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. (Expedient 423/13)
- Condicionada a que els murs de contenció visibles des dels espais
públics hauran de tenir un acabat exterior amb concordança amb els materials naturals
de l'entorn.
- Efectuar l'acta de replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals
d'aquest Ajuntament abans de l'inici de les obres, per verificar l'alineació de la finca en
relació al vial, i el nombre d'exemplars d'arbres afectats, que caldrà replantar en algun
altre indret de la finca.
Tècnic redactor del projecte: Colomo Arquitectura i Urbanisme, S.L.P
Núm. Visat: 2013 401735
P.E.M.: 21.180,58 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 826,04 €
Elements de tribut
Obra Major
Placa obra

162,70 €
15,80 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
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.JGL2013/45 de 19 de novembre de 2013
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Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de restauració de les
façanes de l’edifici de la Bòbila Vella, situades als carrers de Vincke i Meyer i de la
Lluna, a Palafrugell, redactat per l’empresa Arcadi Pla S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
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 pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en
què s'informa favorablement sobre el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de restauració
de les façanes de l’edifici de la Bòbila Vella, situades als carrers de Vincke i Meyer i de
la Lluna, a Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Arcadi Pla S.A.

3.2 MEMÒRIA VALORADA PEL TRACTAMENT URBÀ DEL CARRER PELLA I
FORGAS, A LLAFRANC, FASE 2: AMPLIACIÓ DE VORERA NORD. Aprovació.Vista la memòria valorada pel tractament urbà del carrer Pella i Forgas, a Llafranc,
fase 2: ampliació de vorera nord, 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, fotografies estat actual, plànols, annexos d’informació
i pressupost, amb un pressupost d’execució per contracte de noranta-dos mil cent
onze euros amb cinquanta-tres cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (92.111,53 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada pel tractament urbà del carrer Pella i Forgas, a
Llafranc, fase 2: ampliació de vorera nord, 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 noranta-dos mil cent onze euros amb cinquanta-tres cèntims, amb el
21% d’IVA inclòs (92.111,53 €).

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI DENOMINAT "PUNT ÒMNIA".- Aprovació dels plecs i
inici del procediment.
És dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, del servei denominat Punt Òmnia.
Atès que les necessitats a satisfer amb el contracte són les que regulen els plecs de
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clàusules administratives i tècniques.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet la
tramitació d'expedients de contractació de manera anticipada a l'exercici de la seva
execució.
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 del Punt Òmnia, durada del contracte de l’1 de gener de 2014 al
31 de desembre de 2014, amb possibilitat de prorrogar dos anys més (1+2).
El preu de licitació del contracte es fixa en la quantitat de 18.750,47 euros, IVA exclòs.
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 61.337.22610 “Despeses funcionament Punt Òmnia”, del Pressupost
de despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2014. 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 25 de novembre de 2013, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
- SUARA SERVEIS, SCCL
- ÀGORA, SL
- ASSOCIACIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I DE LLEURE IL·LUSIONS

4.2 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, DEL SERVEI DENOMINAT DINAMITZACIÓ D'ADOLESCENTS I
JOVES 13 PROGRÉS.- Aprovació dels plecs i inici del procediment.
És dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat amb
publicitat, del servei denominat dinamització d’adolescents i joves 13Progrés.
Atès que les necessitats a satisfer amb el contracte són les que regulen els plecs de
clàusules administratives i tècniques.
Atès el que disposa l'article 110.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, que permet la
tramitació d'expedients de contractació de manera anticipada a l'exercici de la seva
execució.
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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 de dinamització d’adolescents i joves 13Progrés, durada del contracte de l’1
de gener de 2014 al 31 de desembre de 2014, amb possibilitat de prorrogar dos anys
més (1+2).
El preu de licitació del contracte del servei de dinamització juvenil i adolescents amb
risc i exclusió social es fixa en la quantitat 26.993,00 euros, IVA exclòs i la gestió
econòmica de les activitats de dinamització juvenil 13Progrés en la quantitat de
5.609,00 €, IVA exclòs.
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 61.337.22612 “Dinamització juvenil 13Progrés”, del Pressupost de
despeses de l'Ajuntament per a l'exercici 2014. Serà requisit necessari per a la seva
adjudicació que prèviament el crèdit pressupostari estigui en fase disponible, per
l'import de licitació.
Quart.- Disposar, així mateix, la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix a la Llei 3/2011 de
contractes del sector públic.

4.3 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, PER AL TRACTAMENT URBÀ DEL CARRER PELLA I FORGAS, A
LLAFRANC FASE 2 AMPLIACIÓ VORERA NORD.- Aprovació dels plecs i inici del
procediment.
Es dóna compte de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, de les obres per al tractament urbà del carrer Pella i Forgas, a
Llafranc fase 2: ampliació vorera nord, segons memòria valorada (Ref 06/12_F2, de
novembre de 2013), aprovada per Junta de Govern Local el dia 12 de novembre de
2013.
Atès que el pressupost base de licitació d’aquesta obra és de 92.111,53 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
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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 per al tractament urbà del carrer Pella i Forgas, a Llafranc
fase 2: ampliació vorera nord, segons memòria valorada (Ref 06/12_F2, novembre de
2013), aprovada per Junta de Govern Local el dia 19 de novembre de 2013, per import
total de 76.125,23 € IVA exclòs, amb un termini d’execució de les obres de 3 mesos.
Segon.- La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la
partida número 21 150 61919 “Obres tractament urbà carrer Pella i Forga”, 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 25
de novembre de 2013, a les 13,30 hores, que seguidament es relacionen:
-

PERE GIRALT SAGRERA SA
RUBAU TARRES SAU
AGLOMERATS GIRONA SA

5.- ASSESSORIA JURÍDICA
5.1 REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL•LEGALS REALITZADES PEL SENYOR FABIAN PEREZ SANCHEZ, A
L’HABITATGE SITUAT AL CARRER MONTSERRAT NÚMERO 10, A
PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l'expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa d'obres sense llicència i
contra planejament.
Atès el butlletí d’inspecció emès per l’inspector d’obres municipal en data 16 de
novembre de 2012, segons el qual el senyor Fabián Pérez Sánchez havia portat a
terme obres, sense la corresponent llicència municipal, a l’habitatge situat al carrer
Montserrat número 10, a Palafrugell, consistents en un ampliació en zona de reculada
a veïns.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 2987/2012, de data 14 de
desembre de 2012, es va requerir al senyor Fabián Pérez Sánchez perquè en el
termini de dos mesos des de la recepció del requeriment, s’ajustés a la legalitat
demanant, si procedia, la llicència corresponent en relació a les obres efectuades a
l’habitatge situat al carrer Montserrat número 10, a Palafrugell, consistents en un
ampliació en zona de reculada a veïns, tot això sens perjudici de què en cas de no ser
legalitzable o no ser-li concedida, l’Ajuntament disposaria l’enderroc de tot allò que no
s’ajustés a la legalitat a les seves expenses.
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Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat al senyor Fabián Pérez
Sánchez en data 29 de desembre de 2012, sense que transcorregut el termini concedit
formulés cap al·legació, ni obtingués el títol habilitant per a les mateixes.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 1473/2013, de data 3 de juliol de
2013, es va iniciar expedient de reposició de la legalitat urbanística alterada en relació
a les obres realitzades pel senyor Fabián Pérez Sánchez, a l’habitatge situat al carrer
Montserrat número 10, a Palafrugell, consistents en una ampliació en zona de
reculada a veïns, concedint-li un termini de deu dies, des de la recepció del trasllat de
la notificació, perquè pogués examinar la documentació que consta a l’expedient i
presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que estimés pertinents per
a la defensa dels seus interessos.
Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat al senyor Fabián Pérez
Sánchez en data 11 de juliol de 2013, sense que transcorregut el termini concedit
formulés al·legacions.
Atès que del contingut de la inspecció efectuada per l’inspector d’obres municipal i de
la documentació i fotografies que consten a l’expedient administratiu, es constata que
les obres realitzades han consistit en un augment de volum en zona de reculada a
veïns amb una superfície de 3,50 m2, d’acord amb el plànol que s’acompanya al
present acord, obres realitzades sense disposar del corresponent títol habilitant i que
no s’ajusten al planejament vigent, per la qual cosa s’haurà de procedir a la reposició
de la legalitat urbanística alterada, portant a terme el total enderroc de tot allò que no
s’ajusti a la legalitat.
Atès que les obres realitzades apareixen compreses als articles 187 i 199 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i que per tant estan subjectes a
prèvia llicència, i atès que l'article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme, disposa que l'Ajuntament acordarà l'enderrocament de les obres a càrrec
de la persona interessada i procedirà a impedir definitivament els usos a que estaven
destinades.
Atès l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de
desembre de 2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de
Govern per Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb
efectes 1 de gener de 2004.
Atès que la competència per disposar l'enderroc correspon a la Junta de Govern Local,
d'acord amb l’apartat primer, lletra q), de la Resolució de l’Alcaldia número 1872/11, de
data 3 d’agost de 2011, sobre Delegació d’Atribucions a la Junta de Govern Local, i
també d’acord amb el que disposa l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
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3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el que disposa l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 254 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Atès que l’article 277.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, disposa que s'imposarà multa coercitiva de fins a
1.000 euros, quan es tracta del primer incompliment de l'ordre d'execució; de fins a
2.000 euros quan es tracta del segon incompliment de l’ordre d’execució; i de fins a
3.000 euros quan es tracta del tercer incompliment o successius.
Atès el contingut de l’article 204 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el que estableixen els articles esmentats, i els articles 95 i 96 de la Llei 30/92, 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.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Disposar l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència
municipal i contra planejament, a l’habitatge situat al carrer Montserrat número 10, a
Palafrugell, pel senyor Fabián Pérez Sánchez, consistents en un augment de volum en
zona de reculada a veïns amb una superfície de 3,50 m2, d’acord amb el plànol que
s’acompanya al present acord.
Segon.- Concedir al senyor Fabián Pérez Sánchez, el termini d’un mes perquè porti a
terme les esmentades obres d’enderroc, fent-li l’advertiment que un cop transcorregut
aquest termini sense que ho hagi portat a terme, ho executarà l’Ajuntament de
Palafrugell de manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte
municipal, sens perjudici de la imposició prèvia de multes coercitives, de manera
reiterada per nous terminis, fins aconseguir el compliment de l’ordre d’execució.
5.2 REPOSICIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA ALTERADA PER OBRES
IL•LEGALS REALITZADES PER LA SOCIETAT BANACIX, S.L., A L’HABITATGE
SITUAT AL CARRER JULIVIA NÚMERO 43, A CALELLA DE PALAFRUGELL.
Aprovació.Vist l'expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa d'obres sense llicència i
contra planejament.
Atès el butlletí d’inspecció emès per l’inspector d’obres municipal en data 3 de juny de
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2011, segons el qual la societat Banacix, S.L., va portar a terme obres, sense la
corresponent llicència municipal, a l’habitatge situat al carrer Julivia número 43, a
Calella de Palafrugell, consistents en la construcció d’un volum en zona de reculada a
veïns.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 1655/2011, de data 2 d’agost de 2011, es
va requerir a la societat Banacix, S.L. perquè en el termini de dos mesos des de la
recepció del requeriment, s’ajustés a la legalitat demanant, si procedia, la llicència
corresponent, en relació a les obres efectuades a l’habitatge situat al carrer Julivia
número 43, a Calella de Palafrugell, sens perjudici de què en cas de no ser legalitzable
o no ser-li concedida, l’Ajuntament disposés l’enderroc de tot allò que no s’ajustés a la
legalitat a les seves expenses.
Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat als interessats en data 8
d’agost de 2011, sense que transcorregut el termini concedit formulessin cap
al·legació, ni obtinguessin el títol habilitant per a les mateixes.
Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 2481/2012, de data 9 d’octubre de
2012, es va iniciar expedient de reposició de la legalitat urbanística alterada en relació
a les obres realitzades per la societat Banacix, SL, a l’habitatge situat al carrer Julivia
número 43, a Calella de Palafrugell, consistents en la construcció d’un volum en zona
de reculada de veïns, concedint-li un termini de deu dies, des de la recepció del trasllat
de la notificació, perquè poguessin examinar la documentació que consta a l’expedient
i presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que estimessin pertinents
per a la defensa dels seus interessos.
Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat als interessats en data 22 de
gener de 2013, sense que transcorregut el termini concedit formulessin al·legacions.
Atès que per Resolució de l’alcaldia número 1614/13 de data 22 de juliol de 2013 es
va declarar la caducitat de l’expedient de restauració de la legalitat urbanística alterada
per les obres realitzades sense la corresponent llicència municipal, per la societat
Banacix, S.L. a l’habitatge situat al carrer Julivia número 43, a Calella de Palafrugell,
consistents en la construcció d’un volum en zona de reculada de veïns, i es va iniciar
un nou expedient de reposició de la legalitat física alterada, concedint a la societat
Banacix, S.L. un termini de deu dies des de la recepció del trasllat de la notificació,
perquè poguessin examinar la documentació que consta a l’expedient i presentar les
al·legacions, els documents i les justificacions que estimessin pertinents per a la
defensa dels seus interessos.
Atès que el trasllat de l’esmentada resolució fou notificat als interessats en data 29 de
juliol de 2013, sense que transcorregut el termini concedit formulessin al·legacions.
Atès que del contingut de la inspecció efectuada per l’inspector d’obres municipal i de
la documentació i fotografies que consten a l’expedient administratiu, es constata que
les obres realitzades han consistit en la construcció d’un volum en zona de reculada de
veïns, amb una superfície aproximada de 3,50 m2, d’acord amb el plànol que
s’acompanya al present acord, obres realitzades sense disposar del corresponent títol
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habilitant i que no s’ajusten al planejament vigent, per la qual cosa s’haurà de procedir
a la reposició de la legalitat urbanística alterada, portant a terme el total enderroc de
tot allò que no s’ajusti a la legalitat.
Atès que les obres realitzades apareixen compreses als articles 187 i 199 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i que per tant estan subjectes a
prèvia llicència, i atès que l'article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’urbanisme, disposa que l'Ajuntament acordarà l'enderrocament de les obres a càrrec
de la persona interessada i procedirà a impedir definitivament els usos a que estaven
destinades.
Atès l’acord de la Comissió de Govern, pres en sessió celebrada el dia 23 de
desembre de 2003, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de la Comissió de
Govern per Junta de Govern Local, d’acord amb el que disposa la Llei 57/2003, amb
efectes 1 de gener de 2004.
Atès que la competència per disposar l'enderroc correspon a la Junta de Govern Local,
d'acord amb l’apartat primer, lletra q), de la Resolució de l’Alcaldia número 1872/11, de
data 3 d’agost de 2011, sobre Delegació d’Atribucions a la Junta de Govern Local, i
també d’acord amb el que disposa l’article 206 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el que disposa l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 254 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Atès que l’article 277.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, disposa que s'imposarà multa coercitiva de fins a
1.000 euros, quan es tracta del primer incompliment de l'ordre d'execució; de fins a
2.000 euros quan es tracta del segon incompliment de l’ordre d’execució; i de fins a
3.000 euros quan es tracta del tercer incompliment o successius.
Atès el contingut de l’article 204 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès el que estableixen els articles esmentats, i els articles 95 i 96 de la Llei 30/92, 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.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Disposar l’enderroc de les obres realitzades, sense la corresponent llicència
municipal i contra planejament, a l’habitatge situat al carrer Julivia número 43, a Calella
de Palafrugell, per la societat Banacix, S.L., consistents en construcció d’un volum en
zona de reculada a veïns, amb una superfície aproximada de 3,50 m2, d’acord amb el
plànol que s’acompanya al present acord.
Segon.- Concedir a la societat Banacix, SL, el termini d’un mes perquè portin a terme
les esmentades obres d’enderroc, fent-li l’advertiment que un cop transcorregut aquest
termini sense que ho hagi portat a terme, ho executarà l’Ajuntament de Palafrugell de
manera subsidiària a les seves expenses, sota la direcció de l’arquitecte municipal,
sens perjudici de la imposició prèvia de multes coercitives, de manera reiterada per
nous terminis, fins aconseguir el compliment de l’ordre d’execució.

6.- BENESTAR SOCIAL
6.1 MODIFICACIÓ DE L'APARTAT NÚM. 6 DEL PACTE CINQUÈ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, CÀRITAS
DIOCESANA, CÀRITAS PARROQUIAL DE PALAFRUGELL I L'ASSEMBLEA
LOCAL DE CREU ROJA DE PALAFRUGELL, PER A LA POSADA EN MARXA DEL
CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE PALAFRUGELL. Aprovació.Vist l’acord adoptat a la Junta de Govern del 28 de maig de 2013, en el qual es va
aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell,
Càritas Diocesana, Càritas Parroquial de Palafrugell i l’Assemblea Local de Creu Roja
de Palafrugell, per a la posada en marxa del Centre de distribució d’aliments, de
Palafrugell.
Atès que és necessari modificar el punt número 6 del pacte cinquè del conveni,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la modificació del punt número 6 del pacte cinquè del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell, Càritas Diocesana, Càritas Parroquial
de Palafrugell i l’Assemblea Local de Creu Roja de Palafrugell, per a la posada en
marxa del Centre de distribució d’aliments, de Palafrugell; de tal manera que, una
vegada modificat, queda així:
“6. Les dades dels usuaris del Centre de distribució d’aliments que siguin persones del
municipi s’integraran en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament. Càritas Palafrugell
tindrà la consideració d’encarregada del tractament en els termes de l’article 3.g de la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i tractarà les dades seguint les pautes i condicions que s’estableixen en
document annex a aquest conveni.
L’Ajuntament articularà els mecanismes legals i de seguretat per tal que Creu Roja
tingui accés a dades, incloses les identificatives, dels beneficiaris del Centre de
Distribució d’Aliments que ho hagin autoritzat. Aquestes dades podran quedar
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incorporades a fitxers de Creu Roja que actuarà en qualitat de Responsable del Fitxer.
Correspondran a Creu Roja les obligacions que la Llei atribueix a aquesta figura.
D’altra banda Creu Roja disposarà de les dades dissociades dels beneficiaris del
Centre per tal que pugui elaborar estadístiques, justificacions econòmiques o
memòries. “
Segon.- Notificar, a les parts interessades, aquesta modificació.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la firma de tots els documents que calguin per
a l’execució d’aquest acord

7.- EDUCACIÓ
7.1 CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE L'AJUNTAMENT DE
PALAFRUGELL I LA FUNDACIÓ ELNA:PROJECTE EL VOLUNTARIAT.Aprovació.Atès que l'Ajuntament de Palafrugell està interessat a conveniar els serveis que els
voluntaris de la Fundació ELNA poden oferir a l'esmentat ens.
Atès que la Fundació ELNA està interessada en gestionar i coordinar aquest projecte
que es durà a terme a l'Escola bressol Tomanyí.
Atès que totes dues parts desitgen formalitzar les relacions referides, d'acord amb el
que estableixen els pactes d'aquest conveni.
Atès que el present contracte s'estableix per una durada d'un total de 7 mesos, des
del dia 2 de desembre de 2013 fins el dia 30 de juny de 2014.
Atès que no s'estableix cap remuneració econòmica per els serveis prestats pel
voluntariat que prové del projecte EL VOLUNTARIAT de la Fundació ELNA.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar el conveni de prestació de serveis entre l'Ajuntament de Palafrugell i la
Fundació ELNA: Projecte El Voluntariat.

7.2 SOL·LICITUD DE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DE LA SUBVENCIÓ
ALS ENS LOCALS GIRONINS PER A DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LES
LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL.- Aprovació.Atesa la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i convocatòria
única de l’any 2013, per a l’atorgament de subvencions destinades a despeses de
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal, del curs 2012-2013.
Atès que poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes
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bases tots els ens locals de la província de Girona que siguin titulars de centres
educatius de primer cicle d’educació.
Atès que la convocatòria preveu que es presenti una sol·licitud per a cadascun dels
centres educatius que estiguin autoritzats per a l’exercici del servei de llar d’infants en
cada ajuntament o ens local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Sol·licitar a la Diputació de Girona de poder concórrer a la convocatòria oberta en
règim de concurrència competitiva i convocatòria única de l’any 2013, per a
l’atorgament de subvencions destinades a despeses de funcionament de les llars
d’infants de titularitat municipal, del curs 2012-2013, amb la presentació de dues
sol·licituds, una per a cadascun dels centres educatius municipals 0-3, Llar d’Infants
Tomanyí, Escola bressol Els Belluguets.

8.- JOVENTUT
8.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
AREC-ESCOLA DE LLEURE GALLIGANTS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS
DE FORMACIÓ D'ESPECIALITATS DELS SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT.- Aprovació.
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell ha detectat i constatat la creixent demanda de
professionals titulats en la família professional dels serveis socioculturals i a la
comunitat.
Atès que és interès d’aquesta Corporació la inserció laboral dels demandants
d’ocupació, així com el reciclatge i perfeccionament dels treballadors de la nostra
localitat i zona d’influència.
Atès que l’AREC a través de la seva Escola d’Educadors Galligants està homologada
per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 29
de cens, per a la impartició de cursos de formació d’especialitats dels serveis
socioculturals i a la comunitat.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Sol.licitar a AREC-Escola d’edcuadors Galligants realitzar cursos de formació
d’especialitats dels serveis socioculturals i a la comunitat subvencionats per
l’administració corresponent.
Segon.- L’AREC- Escola d’educadors Galligants impartirà les accions formatives
aprovades i tramitarà les propostes de titulacions acreditatives de la formació rebuda.
Tercer.- L’Ajuntament de Palafrugell per a tal fi cedeix i posa a la seva disposició pel
dret d’ús els locals, aules i instal·lacions de Can Genís, situades al C. Cervantes, 8 de
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Palafrugell, els plànols i certificat de solidesa dels quals s’ajunten a aquest conveni.

9.- PLANEJAMENT I GESTIÓ
9.1 OFERIMENT DE CESSIÓ DE 23,66 M2 DE TERRENYS, DESTINATS A
VIALITAT, AL CARRER DE PERE GUILLÓ NÚM. 7, A PALAFRUGELL,
PRESENTAT PEL SENYOR JAUME FERRER JOFRE. Acceptació.Vist l’oferiment de cessió de 23,66 m2 de terrenys destinats a vialitat, al carrer de Pere
Guilló núm. 7, a Palafrugell, presentat pel senyor Jaume Ferrer Jofre, en data 6 de
novembre de 2013 i amb registre d’entrada núm. 14.806.
Atès l’informe emès per l’Arquitecte Municipal, el senyor Jordi Font Bel, el 8 de
novembre de 2013, on manifesta que els terrenys que s’ofereixen en cessió, destinats
a vialitat, es segreguen de la finca situada al carrer de Pere Guilló núm. 7, a
Palafrugell, provenen d’una finca qualificada d’alineació a vial, en illa oberta (clau a13),
i s’ajusten a l’alineació prevista per a aquest carrer al planejament vigent.
Atès que al mateix informe, l’Arquitecte Municipal manifesta que la finca registral de la
que es segrega la superfície de cessió és la núm. 3569 de Palafrugell, inscrita al volum
3416, llibre 903, foli 134, el seu número IDUFIR és el 17014000301869, i la seva
referència cadastral és la número 3611147EG1431S0001YZ, pel que considera que es
pot acceptar aquest oferiment de cessió en una propera sessió de la Junta de Govern
Local.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Acceptar la cessió de 23,66 m2 de terrenys destinats a vialitat, al carrer de
Pere Guilló núm. 7, de Palafrugell, destinats a vialitat, presentat pel senyor Jaume
Ferrer Jofre, en data 6 de novembre de 2013 i amb registre d’entrada núm. 14.806, a
segregar de la finca qualificada d’alineació a vial, en illa oberta (clau a13), a segregar
de la finca núm. 3569 de Palafrugell, inscrita al volum 3416, llibre 903, foli 134, amb
número IDUFIR 17014000301869, i amb referència cadastral número
3611147EG1431S0001YZ .
Segon.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President, el senyor Juli Fernández Iruela, i
subsidiàriament el Tinent d’Alcalde o Regidor en qui delegui o el que exerceixi les
seves funcions, per a l’atorgament dels corresponents documents administratius
derivats d’aquest acord d’acceptació de cessió.
Tercer.- Notificar aquest acord a la propietat cedent i a les Àrees d’Intervenció i de
Serveis Municipals i trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat
de Palafrugell perquè procedeixi a l’anotació marginal d’aquesta cessió de terrenys a
la finca registral núm. 3569.

10.- TRESORERIA
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10.1 SOREA, SA. PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT
CONSUMIDORS, MES D'OCTUBRE 2013.- Aprovació.-.

D'AIGUA A GRANS

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes
d’octubre de 2013, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....

61
7.831
0

Concepte
B. IMPOS.
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
7.984,46
(1)Quota
2.978,63
(2)Consum
5.005,83
Sobreelevació
25,61
Conserv. i lloguer
77,10
Clavegueram
1.227,28
Escombraries
3.372,80
Incendis
6,37
SUBTOTAL
12.693,62
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Cànon aigua
8.621,21
SUBTOTAL
8.621,21
TOTAL PADRÓ
21.314,83

IVA 10%

IVA 21% IMPORT

798,45

8.782,91

2,56

16,19

28,17
93,29
1.227,28
3.372,80
6,37
13.510,82

16,19

9.483,33
9.483,33
22.994,15

16,19

801,01
862,12
862,12
1.663,13

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes d’ octubre de 2013, grans
consumidors, que importa la quantitat total de VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (22.994,15 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
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telèfon : 972 300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 hores
dijous de 15,30 a 18 hores

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

11.- SERVEIS MUNICIPALS
11.1 CONTRACTE DELS SERVEIS DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS DE
L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL.- Modificació.Vist el contracte signat a favor de l'empresa EMTE FIRE & SECURITY, pels serveis de
manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions contraincendis dels edificis de
l’Ajuntament de Palafrugell.
Atès que l'Ajuntament de Palafrugell disposa d'un local al carrer Joan Fuster, 16-22 de
Palafrugell que actualment l'Àrea de Serveis Municipals gestiona com a magatzem
municipal i on cal disposar de les mesures de protecció contra incendis procedint a la
instal·lació d'un extintor de pols.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar d'alta 1 extintor de pols de 6 kg amb codi AJ-41 pel magatzem del
carrer Joan Fuster, el subministrament i manteniment del qual es regirà pels termes
establerts al contracte signat amb EMTE FIRE & SECURITY.
Segon.- Modificar l’inventari establert al Plec de Condicions, quedant de la manera
següent:
COD

ADREÇA

EXTINTORS

BIE

CDA

11.920.21200 – CONSERVACIÓ
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
PS

CO2
3

TOT

AJ-001

Ajuntament

c/ Cervantes, 16

14

AJ-002

Arxiu documentació

c/Josep Pla, 5 Baixos

2

2

AJ-003

Aula música

c/Josep Pla, 5 1r

1

1
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17

AJ-004

GIS

c/ Josep Pla

3

3

AJ-005

Sala Armaflex

c/Garriga

4

1

5

AJ-006

Fundació Josep Pla

c/ Nou, 51

7

1

8

AJ-007

Nau Carrosses

c/ Vall Aran

8

2

10

1

2

AJ-008

Serveis Socials

c/ Progrés, 11

3

AJ-009

Serveis SocialsCentre Obert

c/Mestre J. Bonay, 32

1

AJ-010

Serveis Municipals

Can Bech

3

AJ-011

Arxiu - Can Rosés

Pl.Esglèsia, 8

9

AJ-012

Consell gent gran

c/Marti Jordi Frigola, 6

1

1

AJ-013

Can Genís (Joventut)

c/ Progrés 13

7

7

AJ-014

Biblioteca Pública Nova

c/ Sant Martí, 18

7

1

AJ-015

Punt Omnia - Can Genís

c/ Cervantes, 10

1

1

AJ-016

Oficina de recaptació

Av Josep Pla 5 Baixos

2

1

3

AJ-017

Els Ametllers

c/ Barris i Buixó

2

AJ-018

Ass. Veins Calella

c/Agust Pi i Sunyer

1

AJ-019

Policia Local/ edifici

Av. Garcia Lorca, 31

6

AJ-020

Naus brigada

c/Vall D'Aran

2

2

AJ-021

Ateneu

c/Ample, 1

3

3

AJ-022

Espai Dona

c/Pals 77

2

2

AJ-023

Local social

c/ Ample 130

1

1

AJ-024

La Galeria

Plaça de Can Mario

1

1

AJ-025

Oficina de Turisme

c/ Carrilet,2

2

2

AJ-026

Oficina de Turisme

c/Major 1-Can Roses

2

2

AJ-027

Oficina de turisme Tamariu

c/ Riera

1

1

COD

11.920.21200 – CONSERVACIÓ
ADREÇA
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

2

3

3
3

3

12

1

8

1

5
1

2

8

EXTINTORS
BIE
PS

Oficina de turisme Llafranc

Pg Cipcela 1

1

1

AJ-029

Oficina de turisme Calella

c/ de les Voltes, 6

3

3

AJ-030

Magatzem Turisme

c/ Ample 130

1

1

AJ-031

Museu del Suro

c/Tarongeta, 31

16

AJ-032

Repetidor Ràdio

Moli de Vent

AJ-033

Emissora Local

c/ Botines, 26

7

CDA

C02 TOT

AJ-028

0

16

1

1

3

10

AJ-034

Peixateries

C. Pi i Margall

3

2

5

AJ-035

Carnisseries

C. Pi i Margall

5

1

6

AJ-036

Oficina Pla de Barris

C. Carrilet, 29

1

AJ-037

Jutjat de pau

C. Joan Fuster, 38

4

1

5

AJ-038

Arxiu – Dipòsit documentació

C. Vall d’Aran, s/n

7

1

8
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1
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1
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AJ-039

Vehicle Àrea Serveis – servei de C. Cervantes, 16
lampisteria

1

AJ-040

Benestar Social i Ciutadania

Avda. Josep Pla, 1

5

AJ-041

Magatzem

C. Joan Fuster, 16-22

1

TOTALS

150

1
2

7
1

30

180

9

4

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

12.-RENDES
12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
12.1.1 RECLAMACIÓ ANGELES AUSIO VILA. SOL·LICITUD MODIFICACIÓ
LIQUIDACIÓ AIGUA 4T.TRIM/12. DESESTIMACIÓ.
Vista la instancia presentada per la Sra. ANGELES AUSIO VILA amb data de registre
d’entrada a l’Ajuntament 29 de juliol de 2013 i amb núm. 10554, sol·licitant la
modificació de la liquidació d’aigua del 4t. trimestre de 2012 amb núm. de pòlissa
4459451.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“EN resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 31 de juliol de 2013, referent a la
reclamació a nom de ANGELES AUSIO VILA del contracte del cr. Carles Vila nº 22 de
Llafranc, els informem:
Informem que un cop comprovat l’historial, hem pogut constatar que les lectures es fan
periòdicament sense cap incidència, essent aquestes correlatives. Durant el trimestre
2012/04 es va registrar un consum més alt de l’habitual. No obstant, en el període
posterior es va comprovar que les lectures eren correctes i correlatives.
A petició del client, es va portar el comptador a verificar a Indústria, essent el resultat
que el comptador acusava un error, registrant menys volum d’aigua del que hi
circulava.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar l’ esmentat acord a l’interessada i a SOREA.

12.1.2 RECLAMACIÓ J P S APROVAR EXEMPCIÓ IVTM
JGL2013/45 de 19 de novembre de 2013
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Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14186 de data 22 d'octubre de 2013,
presentada pel senyor S J, J P, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula -8457-FMM,
atès que l'interessat té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.”
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -8457-FMM, aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 21 de juny de 2013 i
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2014 i posteriors, a nom del senyor S J, J P, pel vehicle amb
matrícula -8457-FMM,.
Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a l'interessat pels
efectes oportuns.

12.1.3 RECLAMACIÓ. G V C. APROVACIÓ EXEMPCIÓ VEHICLE. ESTIMACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 14877 de data 7 de novembre del
2013, presentada per la senyora G V C en la qual sol.licita l’exempció en concepte de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica pel turisme matrícula -8629-HSV,
al.legant que té reconegut un grau de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.e) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals els quals
diuen textualment:
“ Estaran exempts de l’Impost:
Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l’apartat A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre.
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu
ús exclusiu.
Aquesta exempció s’aplica mentre es mantinguin les circumstàncies esmentades, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats a transportarJGL2013/45 de 19 de novembre de 2013
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les.
Les exempcions que preveuen els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als
subjectes passius que en són beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb
minusvalidesa les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per
cent “
Atès que segons la documentació aportada del turisme matrícula -8629-HSV, reuneix
els requisits per a l’exempció amb efectes de l’exercici 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica pel turisme matrícula -8629-HSV a nom de la senyora G V C amb efectes de
l’any 2014 i posteriors.
Segon.- Modificar el padró corresponent.
Tercer.- Notificar a la persona interessada i als departaments d’intervenció i
tresoreria.

12.1.4 RECLAMACIÓ ALEXANDRE PRISYAZNHYUK APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS I COMPENSAR-LA
Atès que es comprova que s’ha efectuat un ingrés indegut a l’Oficina de Recaptació
Municipal, de manera duplicada, al efectuar una transferència bancària en data 18 de
juliol de 2013 per un import de 327,10 Euros, i en data 17 de setembre una
transferència en divises en la caixa de l'Ajuntament, per un import de 327,10, a nom
del senyor PRISYAZHNYUK, ALEXANDRE, --------en concepte de Taxa Urbanisme.
Atès que la transferència rebuda en divises a la caixa de l'Ajuntament, a nom del
senyor PRISYAZHNYUK, ALEXANDRE ha comportat un comissió bancària de 15
Euros.
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 PRISYAZHNYUK, ALEXANDRE , té un deute
amb la recaptació municipal en concepte d'IBI ( Impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana ) i Gual ( Taxa per entrada de vehicles ) corresponent a l’any 2013.
JGL2013/45 de 19 de novembre de 2013

21

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor
PRISYAZHNYUK, ALEXANDRE, per un import de TRES-CENTS DOTZE EUROS
AMB DEU CÈNTIMS---------------312,10 Euros, en concepte ingrés duplicat taxa
urbanisme i segons el detall següent:
CONCEPTE CONTRIBUENT
Taxa
urbanisme

IMPORT
COMISSIÓ TOTAL
A
PRINCIPAL BANCÀRIA RETORNAR

PRISYAZNYUK, ALEXANDRE 327,10

-15,00

312,10

Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb el deute que manté el titular amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l’acord a l'interessat, a la recaptació i tresoreria municipals pels
efectes oportuns.

12.1.5 RECLAMACIÓ MODIFICACIÓ ACORD JGL 05/11/13 MOHAMED EL
MASSAOUDI
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2013, pel qual
s’aprova la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor MASSAOUDI EL,
MOHAMED, per un import de TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS----------345,75 €, concepte d’Ingrés indeguts baixa rebut
Impost sobre Bens Immobles, any 2013.
Atès diligència de retenció de crèdits dictada per l'Àrea de Recaptació, en data 7 de
novembre de 2013, la qual diu el següent: “Examinats els arxius d’aquesta Recaptació
municipal, resten deutes pendents en via executiva, contra el deutors que s’indicaran.
Transcorreguts els terminis d'ingrés en període voluntari de pagament, no s'han fet
efectius els deutes i es procedeix executivament contra el patrimoni del deutors.
Vist que els deutors esmentats són creditors de l’Ajuntament de Palafrugell en les
quantitats que s’indiquen a la relació, ES DECLAREN RETINGUTS ELS CRÈDITS,
EFECTES, VALORS I DRETS, DE QUALSEVOL TIPUS que el deutor tingui
reconeguts per l’Ajuntament de Palafrugell o dipositats al seu favor al mateix
Ajuntament, i les partides que corresponguin abonar al deutor per interessos o
qualsevol altre concepte.
La retenció es farà sobre els crèdits i drets reconeguts fins a cobrir l'import del deute,
que puja la quantitat que s’indicarà, o la menor que resulti d'aquesta retenció.
Relació de deutes i crèdits:
NIF

DEUTOR

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
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IMPORT DEUTE
RECONE REBUT

IMPORT
DEUTE

IMPORT
A PAGAR
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GUT
MASSAOUDI EL, ACORD
MOHAMED
DEVOLUCIÓ

JGL
345,75

662493

181,52

164,23

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar el punt segon de l’acord de Junta de Govern local de data 05 de
novembre de 2013, quedant de la forma següent:
Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb el deute que manté el titular amb la recaptació municipal. resultant un
total de 164,23 € d’acord amb el resultat de:
IMPORT
INDEGUT
345,75 €

INGRÉS IMPORT PENDENT A DIFERÈNCIA
RECAPTACIÓ
181,52 €
164,23 €

12.1.6 RECLAMACIÓ JOAN FIEGO CRUZ, BONIFICACIÓ IBI PER INSTAL·LACIÓ
DE PLAQUES SOLARS PER APROFITAMENT TÈRMIC.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10531 presentada en data 29 de
juliol de 2013 pel senyor GERARD RABUJENT CASTAÑÉ, en representació del
senyor JOAN FIEGO CRUZ, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota de
l’Impost de Béns Immobles, en relació a la finca amb referència cadastral
000500300EG13G0001UU, al·legant reunir tots el requisits establerts en l’article 5.4 de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
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A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
b. Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
Vista la circular emesa en data 18 de gener de 2013 en relació a les instal·lacions
d’aprofitament tèrmic, que diu textualment:
1. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kW, o de la Memòria
tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
2. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic, que degut a
la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida, s’haurà
d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci
constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar
necessàriament els següents aspectes:
- Si és aprofitament tèrmic o elèctric
- Situació de la instal·lació
- Potència en kW de la instal·lació
- Superfície de captació
– Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
eficiència energètica.
–
Vista la memòria del projecte de l'expedient d'obres menors núm. 138/13-p per
Instal·lació d'energia solar per A.C.S, a nom del senyor JOAN FIEGO CRUZ.
Vist el certificat de final d'obra emès per l'empresa instal·ladora de data 22/10/2013.
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 tots els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació.
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 Llei 30/1992:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2014, 2015 i
2016, de la finca del paratge Santa Margarida, 2, referència cadastral
000500300EG13G0001UU.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les Àrees d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

12.1.7 RECLAMACIÓ FRANCESC SALELLAS BACH, BONIFICACIÓ IBI PER
JGL2013/45 de 19 de novembre de 2013
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INTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER APROFITAMENT TÈRMIC.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10530 presentada en data 29 de
de juliol de 2013 pel senyor GERARD RABUJENT CASTAÑÉ, en representació del
senyor FRANCESC SALELLAS BACH, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost de Béns Immobles en relació a la finca amb referència cadastral
2614104EG1421S0001TJ, objecte tributari carrer Cul de Sac, 6, al·legant reunir tots el
requisits establerts en l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
b. Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
Vista la circular emesa en data 18 de gener de 2013 en relació a les instal·lacions
d’aprofitament tèrmic, que diu textualment:
1. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kW, o de la Memòria
tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
2. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic, que degut a
la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida, s’haurà
d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci
constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar
necessàriament els següents aspectes:
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- Si és aprofitament tèrmic o elèctric
- Situació de la instal·lació
- Potència en kW de la instal·lació
- Superfície de captació
- Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
eficiència energètica.
Vista la memòria del projecte de l'expedient d'obres menors núm. 137/13-p per
instal·lació d'energia solar per A.C.S., a nom del senyor FRANCESC SALELLAS
BACH.
Vist el certificat de final d'obra emès per l'empresa instal·ladora de data 21/10/2013.
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 tots 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% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2014, 2015 i
2016, de la finca amb referència cadastral 2614104EG1421S0001TJ, objecte tributari
carrer Cul de Sac, 6.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, i a les l’Àrees
d’Intervenció, Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

12.1.8 RECLAMACIÓ GEMMA OLIU ISERN, BONIFICACIÓ IBI PER INSTAL·LACIÓ
DE PLAQUES SOLARS PER APROFITAMENT TÈRMIC.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10524 presentada en data 29 de
juliol de 2013 pel senyor GERARD RABUJENT CASTAÑE, en representació de la
senyora GEMMA OLIU ISERN, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota de
l’Impost de Béns Immobles en relació a la finca amb referència cadastral
4206220EG1440N0001JM, objecte tributari carrer Sagunt, 21, al·legant reunir tots el
requisits establerts en l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
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a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
b. Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
Vista la circular emesa en data 18 de gener de 2013 en relació a les instal·lacions
d’aprofitament tèrmic, que diu textualment:
1. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kW, o de la Memòria
tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
2. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic, que degut a
la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida, s’haurà
d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci
constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar
necessàriament els següents aspectes:
- Si és aprofitament tèrmic o elèctric
- Situació de la instal·lació
- Potència en kW de la instal·lació
- Superfície de captació
- Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
eficiència energètica.
Vista la memòria del projecte de l'expedient d'obres menors núm. 187/13-p per
instal·lació d'energia solar per A.C.S., a nom de la senyora GEMMA OLIU ISERN.
Vist el certificat de final d'obra emès per l'empresa instal·ladora de data 23/10/2013.
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 tots els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2014, 2015 i
2016, de la finca amb referència cadastral 4206220EG1440N0001JM, objecte tributari
carrer Sagunt, 21.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

12.1.9 RECLAMACIÓ MARGARIDA ISERN MATÓ, BONIFICACIÓ IBI PER
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER APROFITAMENT TÈRMIC.Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10526 presentada en data 29 de
juliol de 2013 pel senyor GERARD RABUJENT CASTAÑÉ, en representació de la
senyora MARGARIDA ISERN MATÓ, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota
de l’Impost de Béns Immobles en relació a la finca amb referència cadastral
4206219EG1440N0001SM, objecte tributari carrer Sagunt, 23, al·legant reunir tots el
requisits establerts en l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
b. Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
Vista la circular emesa en data 18 de gener de 2013 en relació a les instal·lacions
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d’aprofitament tèrmic, que diu textualment:
1. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kW, o de la Memòria
tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
2. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic, que degut a
la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida, s’haurà
d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci
constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar
necessàriament els següents aspectes:
- Si és aprofitament tèrmic o elèctric
- Situació de la instal·lació
- Potència en kW de la instal·lació
- Superfície de captació
- Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
eficiència energètica.
Vista la memòria del projecte de l'expedient d'obres menors núm. 186/13-p per
instal·lació d'energia solar per A.C.S., a nom de la senyora MARGARIDA ISERN
MATÓ.
Vist el certificat de final d'obra emès per l'empresa instal·ladora de data 24/10/2013.
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 tots 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% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2014, 2015 i
2016, de la finca amb referència cadastral 4206219EG1440N0001SM, objecte tributari
carrer Sagunt, 23.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les Àrees d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

12.1.10 RECLAMACIÓ JOSEP RICART APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS I COMPENSAR-LA
Vista la resolució de l'alcaldia núm. 2013/2307 de data 05 de novembre de 2013, la
qual diu en el seu punt primer el següent: ”
Primer.- Estimar sol·licitud de devolució de 84,60 euros ( 44 grua motocicleta + 40,60
estança al dipòsit de la Policia Local ) d'acord amb l'escrit d'al·legacions presentat pel
senyor RICART BASAGAÑA, JOSEP, en relació a l'expedient de retirada del vehicle
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GI4401BF, i en conseqüència anul·lar la denúncia amb núm. d'expedient
2013/0008.000.”
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 RICART BASAGAÑA, JOSEP , té un deute amb
la recaptació municipal en concepte d'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció
mecànica ) corresponent a l’any 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor RICART
BASAGAÑA, JOSEP, per un import de VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS---------------84,60 Euros, en concepte de taxa per retirada de
vehicles.
Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte la devolució aprovada en el punt
anterior amb el deute que manté el titular amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l’acord a l'interessat, a la recaptació i tresoreria municipals pels
efectes oportuns.

12.1.11 RECLAMACIÓ RICARDO PARALS CATALÀ, BONIFICACIÓ IBI PER
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER APROFITAMENT TÈRMIC.Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10529 presentada en data 29 de
juliol de 2013 pel senyor GERARD RABUJENT CASTAÑÉ, en rerpresentació del
senyor RICARDO PARALS CATALÀ, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota
de l’Impost de Béns Immobles en relació a la finca amb referència cadastral
7414107EG1471S0001ZF, objecte tributari carrer Puigventós, 6, al·legant reunir tots el
requisits establerts en l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
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aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
b. Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
Vista la circular emesa en data 18 de gener de 2013 en relació a les instal·lacions
d’aprofitament tèrmic, que diu textualment:
1. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kW, o de la Memòria
tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
2. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic, que degut a
la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida, s’haurà
d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci
constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar
necessàriament els següents aspectes:
- Si és aprofitament tèrmic o elèctric
- Situació de la instal·lació
- Potència en kW de la instal·lació
- Superfície de captació
- Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
eficiència energètica.
Vista la memòria del projecte de l'expedient d'obres menors núm. 101/13-p per
instal·lació d'energia solar per A.C.S., a nom del senyor RICARDO PARALS CATALÀ.
Vist el certificat de final d'obra emès per l'empresa instal·ladora de data 18/10/2013.
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 tots els requisits necessaris
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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% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2014, 2015 i
2016, de la finca amb referència cadastral 7414107EG1471S0001ZF, objecte tributari
carrer Puigventós, 6.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

12.1.12 RECLAMACIÓ FREDERIC MARTÍ SANTANACH, BONIFICACIÓ IBI PER
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER APROFITAMENT TÈRMIC.Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 13042 presentada en data 27 de
setembre de 2013 pel senyor FREDERIC MARTÍ SANTANACH, on sol·licita la
bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles en relació a la finca
amb referència cadastral 3703303EG1430S0001GR, objecte tributari passeig Migdia,
36, al·legant reunir tots el requisits establerts en l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
b. Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
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de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
Vista la circular emesa en data 18 de gener de 2013 en relació a les instal·lacions
d’aprofitament tèrmic, que diu textualment:
1. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kW, o de la Memòria
tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
2. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic, que degut a
la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida, s’haurà
d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci
constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar
necessàriament els següents aspectes:
- Si és aprofitament tèrmic o elèctric
- Situació de la instal·lació
- Potència en kW de la instal·lació
- Superfície de captació
- Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
eficiència energètica.
Vista la memòria del projecte de l'expedient d'obres menors núm. 319/13-p per
instal·lació d'energia solar per A.C.S., a nom del senyor FREDERIC MARTÍ
SANTANACH.
Vist el certificat de final d'obra emès per l'empresa instal·ladora de data 28/10/2013.
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 tots 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% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2014, 2015 i
2016, de la finca amb referència cadastral 3703303EG1430S0001GR, objecte tributari
passeig Migdia, 36.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

12.1.13 RECLAMACIÓ LLUÍS MAURI JUNQUÉ, BONIFICACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS PER APROFITAMENT
Estimada.-

IBI PER
TÈRMIC.-

Vista la instància amb número de registre d’entrada 12265 presentada en data 10 de
desembre de 2013 pel senyor LLUÍS MAURI JUNQUÉ, on sol·licita la bonificació del
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50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles en relació a la finca amb referència
cadastral 5477107EG1357N0001DE, objecte tributari carrer Tarrús, 9 esc. 1 00 01,
al·legant reunir tots el requisits establerts en l’article 5.4 de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Vist l’article 5.4 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2013, el qual diu textualment:
4. Els immobles que tinguin instal·lats i en funcionament sistemes d’energia solar per
aprofitament elèctric o tèrmic gaudiran d’una bonificació del 50 % durant 3 exercicis en
la quota de l’impost sempre que es compleixin de manera simultània els següents
requisits:
a. El bé immoble ha de tenir assignat us residencial a efectes cadastrals.
b. El sistema d’energia solar per aprofitament elèctric ha de tenir una potència mínima
instal·lada de 5 kw i una superfície mínima de captació solar de 4m2 per cada 100 m2
de vivenda.
c. la instal·lació d’energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
Els subjectes passius hauran de presentar sol·licitud per a l’atorgament de bonificació
abans del final del període voluntari de pagament i aquesta tindrà efectes per l’exercici
en curs i els dos següents. En cas que es presentés una vegada finalitzat el període
voluntari de pagament aquest tindrà efectes pels 3 exercicis posteriors a la
presentació.
A la sol·licitud s’ha d’adjuntar :
a. Còpia de l’imprès ELEC 1 de la instal·lació degudament diligenciat per l’Entitat
d’Inspecció i Control.
b. Còpia del Projecte de la instal·lació, si és de més de 10kw, o de la Memòria tècnica
de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
Vista la circular emesa en data 18 de gener de 2013 en relació a les instal·lacions
d’aprofitament tèrmic, que diu textualment:
1. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament tèrmic s’haurà d’adjuntar a la
sol·licitud còpia del projecte d’instal·lació, si és de més de 70 kW, o de la Memòria
tècnica de la instal·lació realitzat per tècnic competent o per empresa autoritzada.
2. Per a les instal·lacions d’energia solar d’aprofitament elèctric o tèrmic, que degut a
la seva antiguitat, el propietari no disposi de la documentació requerida, s’haurà
d’adjuntar un certificat emès per tècnic competent, enginyer o arquitecte, on es faci
constar les principals característiques de la instal·lació, entre les quals haurà de figurar
necessàriament els següents aspectes:
- Si és aprofitament tèrmic o elèctric
- Situació de la instal·lació
- Potència en kW de la instal·lació
- Superfície de captació
- Valoració del funcionament de la instal·lació i de les condicions de seguretat i
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eficiència energètica.
Vist el certificat d'instal·lació d'energia solar d'aprofitament tèrmic emès per
l'instal·lador.
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 tots els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació.

La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció de la regidora senyora
Mauri, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència concedir la bonificació del
50% en la quota de l’impost sobre Béns Immobles Urbana pels exercicis 2014, 2015 i
2016, de la finca amb referència cadastral 5477107EG1357N0001DE, objecte tributari
carrer Tarrús, 9 esc. 1 00 01
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria, als efectes oportuns.

12.1.14 RECLAMACIÓ IOSIF SIMON APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15093 de data 12 de novembre de
2013, presentada pel senyor SIMON, IOSIF, 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 8164FHF.
Atès que segons la documentació aportada el vehicle amb matrícula 8164FHF es va
donar de baixa definitiva el dia 18 de setembre de 2013.
Atès que es comprova que el senyor SIMON, IOSIF, no té cap deute pendent de
pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor SIMON, IOSIF,
per un import de TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS------------37,86 €-------- en concepte d’IVTM 2013 i segons el detall següent:
ANY

REBUT

CONCEPTE

PRINCIPAL RECÀRREC TOTAL

2013

616291

IVTM 2013 - 8164FHF 34,42

3,44

37,86

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
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Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.1.15 RECLAMACIÓ JAUME PICHER ABELLA. NOVES LIQUIDACIONS AIGUA
2012/04 I 2013/01. ESTIMACIÓ
Vista la queixa de data 13 d’agost de 2014 presentada pel Sr. JAUME PICHER
ABELLA, sol·licitant la revisió de les liquidacions 2012/04 a 2013/02 de
subministrament d’aigua de la pòlissa 4465164, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 13 d'agost de 2013 a nom de
JAUME PICHER ABELLA del cr. Lladó nº13 1º 1ª de Palafrugell sol·licitant la revisió
de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2012/04 a
2013/02 al·legant que se li ha facturat un consum estimat que no ha consumit, els
informem:
Que durant el períodes 2012/04 i 2013/02 ni hem pogut fer la lectura del comptador ni
se’ns ha facilitat això ha provocat que la facturació s’emeti conforme a un dels tres
sistemes de mesurament, en aquest cas en relació a la mitjana dels tres períodes de
facturació anteriors al detectar-ne l’anomalia. El Reglament de Servei a l’article 44 –
Anomalies del mesurament diu textualment:
· En el cas que no és pugui efectuar la lectura del comptador per tal d’evitar
l’acumulació de consums en posteriors facturacions, el prestador del Servei així li ho
comunicarà a fi efecte de que en un termini màxim de 3 dies hàbils, informi al
prestador de servei de la lectura del seu comptador. A manca de comunicació,
transcorregut aquest termini es procedirà per part del prestador del Servei a la
facturació per estimació del consum en relació a la mitjana corresponent al mateix
període dels darrers tres anys en que s’hagi registrat consum.
En el cas de consums facturats a compte, es detrauran de la facturació feta en base a
la lectura del comptador aquelles quantitats facturades que excedeixen els mínims
respecte l’estimació feta, o l’estimació feta en el cas de sistema tarifari amb quota de
servei.
En aquests moments té els rebuts 2012/04 i 2013/02 pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa les liquidacions de subministrament d’aigua que consten
pendents, d’acord amb el següent detall:
2012/04
4465164
M3. Consum

Tarifa
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Consum FACTURAT
131
36

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
30 10,85 €
30 19,50 €
71 77,13 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
114,67 €
11,47 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

26,87 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

prevenció

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

10%

2013/02

Tarifa

M3. Consum

32
21
10
68

14,30 €
21,62 €
25,74 €
280,00 €
341,65 €
34,17 €
568,66 €

Consum FACTURAT
49

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
30 10,85 €
19 12,35 €
0 0,00 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
30,40 €
3,04 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

prevenció0,3900

0,39 €

Servei
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Incendis
Clavegueram

25,00%

5,80 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

27
18
4
0

12,07 €
18,53 €
10,29 €
0,00 €
40,89 €
4,09 €
124,04 €

10%

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de subministrament d’aigua,
des del període 2012/04 fins el període 2013/02, d’acord amb el següent detall:
2012/04
4465164
M3. Consum

Tarifa

Consum CORRECTE
0

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

0
0
0

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
7,20 €
0,72 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

prevenció
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18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
38

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

10%

2013/02

Tarifa

M3. Consum

8,04 €
0,80 €
56,62 €
Consum CORRECTE
0

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

0
0
0

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
7,20 €
0,72 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

10%

18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,04 €
0,80 €
56,59 €

Tercer.- Els ingressos de les noves liquidacions s’hauran de fer efectius a les Oficines
de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la notificació del
present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
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Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

12.1.16 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
DUPLICATS
Atès que es comprova que s’han efectuat ingressos duplicats corresponents a rebuts
inclosos en padrons tributaris per que van ser pagats de manera duplicada mitjançant
tríptic a les oficines bancàries col·laboradores i/o a través de càrrec en el compte
bancària domiciliat i/o a través d’ingrés o transferència bancària.
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació no tenen cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom dels següents titulars, prèvia
presentació de l’original del rebut que es detalla a continuació:
COGNOMS I NOM

REBUT

CONCEPTE IMPORT

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO A28000032

658978

IBIUL

342,09

BENITO ALMAR, NARCIS

622411

Cementiri

9,98

GARCIA ORTIZ, GLORIA

642586

IBI

314,86

TAILLEFER, EDITH
FRANÇOISE

632255

GUAL

49,60

ARLETTE

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

12.1.17 RECLAMACIÓ JAUME AGUSTÍ MARAGALL. DEVOLUCIÓ REBUT AIGUA
2013/02 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 9 d’octubre de 2014 presentada pel Sr. JAUME AGUSTÍ
MARAGALL , sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/02 de subministrament d’aigua
de la pòlissa 8795031, al·legant fuita en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 15 de maig a nom de JAUME
AGUSTÍ MARAGALL, del cr. Lanzarote nº 21 B de Calella Palafrugell i en el seu nom i
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representació Finques Frigola, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d'aigua del període 20123/02 al·legant que l’excés de consum és
degut a una fuita d'aigua en les seves instal·lacions interiors.
Vist l’article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l’ esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l’autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l´estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l´avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l´estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l´abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l´abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l´abonat s´han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l´aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l´abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/02 per
fuita.
Anteriorment ja es va modificar el rebut 2013/01.
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’
import total de 598,91 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’
interessat , d’acord amb el següent detall:
2013/02
pòlissa 8795031
M3. Consum

Tarifa

Consum Real

Nova factura

229

229

Imports Aigua
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Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

7,20
0,3615
0,6500
1,0863
no tenim

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
169,00 183,58 €

7,20 €
30,00 10,85 €
199,00 129,35 €

0,00 €
221,13 €
22,11 €

0,00 €
147,40 €
14,74 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

53,48 €

35,05 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Servei
Incendis

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal

prevenció

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176
0,5147

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0

0,00 €
0,00 €

0

37,20 €

27
18
9
175

12,07 €
18,53 €
23,16 €
720,58 €
774,34 €
77,43 €
1.187,93 €

0,00 €
0,00 €
37,20 €

27
18
9
49
126
229

12,07 €
18,53 €
23,16 €
201,76 €
64,85 €
320,37 €
32,04 €
589,02 €

Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

12.1.18 RECLAMACIÓ JOSÉ PEREIRA GARCIA. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA
2012/04. ESTIMACIÓ.
Vista l’ instància amb núm. de registre d’entrada a l’ajuntament 12387 de data 13 de
setembre de 2013 a nom de JOSÉ RAMON PEREIRA GARCIA, sol·licitant la revisió
de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2012/04, amb núm. de pòlissa
4455193, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 16 d'octubre de 2013, referent a la
reclamació a nom de JOSE RAMON PEREIRA GARCIA, del contracte del cr.
Velazquez nº 39 de Palafrugell, els informem:
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Que s’han facturat 461m3 en la liquidació del període 2012/04 quan s’haurien de
haver facturat 46m3, degut a una lectura en base a estimació. Procedim a fer el càlcul
que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2012/04
-lectura correcta 2238m3
-facturats 461m3 i s’haurien d’haver facturat 46m3
En aquests moments resten pendents de pagament els rebuts 2012/01 i 2012/04.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
2012/04

Tarifa

M3. Consum

Consum FACTURAT
461

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
30 10,85 €
30 19,50 €
401 435,61 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
473,15 €
47,32 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25%

116,49 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Sobreelevacio
IVA Sobreelevacio
Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM

0,1128
10%

0

0,00 €
0,00 €

0,4469
1,0294
2,5735

27
18
9

12,07 €
18,53 €
23,16 €

prevenció
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ACA-3º TRAM

4,1176

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

407 1.675,86 €
1.729,62 €
172,96 €
2.578,98 €

10%

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua
corresponent al període 2012/04, d’acord amb el següent detall:
2012/04

Tarifa

M3. Consum

Consum CORRECTE
46

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

7,20
0,3615
0,6500
1,0863

7,20 €
30 10,85 €
16 10,40 €
0 0,00 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
28,45 €
2,84 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25%

5,31 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Sobreelevacio
IVA Sobreelevacio
Imports Cànon
ACA-MÍNIM
ACA-1º TRAM
ACA-2º TRAM
ACA-3º TRAM

0,1128
10%

0

0,00 €
0,00 €

0,4469
1,0294
2,5735
4,1176

27
18
1
0

12,07 €
18,53 €
2,57 €
0,00 €

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

10%

33,17 €
3,32 €
112,52 €

Tercer.- L’ ingrés de la nova liquidació amb el consum correcte per import de 112,52
euros, s’haurà de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els
següents terminis des de la notificació del present acord:
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a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

12.1.19 RECLAMACIÓ AVICOLA MARIA DEVOLUCIÓ
DESESTIMAR

EMBARGAMENT SOU

Vista la instància amb registre d'entrada en plataforma E-Tram núm. E/000460-2013
de data 04 d'octubre de 2013, presentada per la senyora COLL BUDO, ANGELA, en
representació de AVICOLA MARIA SA, demanant la devolució d'un ingrés de 38,03
Euros, realitzat per embargament de sous del treballador senyor BOURAZMA, JAMAL.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació de data 13 de novembre de 2013, que diu
textualment el següent: “Contra el Sr. Jamal Bourazma se segueix expedient executiu
de constrenyiment núm. 200701171, que ha comportat, des del 30/04/2013,
l’embargament dels sous percebuts de AVICOLA MARIA SA. Mensualment, l’Empresa
ha fet ingressos per tal de saldar el dèbit demanant a l’expedient.
Rebut un ingrés de 38,03 Euros, en data 04/10/2013, es va donar l’aplicació
corresponent a l’expedient executiu. Encara restaran 169,26 Euros per ingressar, i
aquesta quantitat es pot ver augmentada per ampliació de l’embargament de sous,
atès que s’han meritat nous descoberts de l’any 2013.
La sol·licitud demana la devolució per error en la tramitació de l’embargament, atès
que sembla ser una altra administració, o la Diputació de Girona actuant per delegació
de l’Ajuntament de Palafrugell, la que ha sol·licitat també l’embargament del sou del
Sr. Bourazma. En qualsevol cas, no s’adjunta documentació acreditativa d’aquest
embargament.
Atès que els diners ingressats corresponen al sou del Sr. Bourazma, una hipotètica
devolució també correspondria al Sr. Bourazma, i aquella devolució seria objecte de
retenció per part de l’Ajuntament, per embargament del crèdit corresponent.
En cas de correspondre una devolució, s’hauria de interposar la preceptiva terceria de
millor dret per part de l’Administració embargant concorrent, l’única legitimada per a
poder reclamar els diners embargats per l’Ajuntament de Palafrugell.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la devolució de la quantitat
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retinguda, continuant amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

12.1.20 CORRECCIÓ DE L'ACORD 12.1.6 PUNT NÚM. 12 RENDES 12.1
EXACCIONS - RECLAMACIONS.- 12.1.6 RECLAMACIÓ KOSA BISTRO SCP NOVA
LIQUIDACIÓ REBUT AIGUA 2013/01. ESTIMACIÓ.
Vist i comprovat el text de l’acord 12.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS. PUNT NÚM.
12.1.6 de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local de data 6 d’agost de 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Modificar l’apartat Tercer.On diu:
Tercer.- L ’import corresponent a la diferència, entre la liquidació facturada i pagada i
la nova liquidació amb el consum correcte de 110,90 euros s’ingressarà en el compte
corrent de l’interessat.
Notificar el present acord a SOREA i a l’interessat.
Ha de dir:
Tercer.- L’ingrés corresponent a la nova liquidació per import de 288,48 euros s’haurà
de fer efectiu a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents
terminis des de la notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar el present acord a SOREA i a l’interessat.

12.1.21 RECLAMACIÓ JOSEP BARCELO APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS TAXA CEMENTIRI
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Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15228 de data 14 de novembre de
2013, presentada pel senyor BARCELO RODRIGUEZ, JOSEP, en nom del senyor
BARCELO VERGES, JOSEP, sol·licitant la devolució de la part pagada indegudament
de la liquidació núm. 666.6661 en concepte de Taxa Cementiri.
Vista en data 13 de novembre es va pagar la liquidació núm. 666661 a nom del senyor
BARCELO RODRIGUEZ, JOSEP, per un import de 19,00 Euros, en concepte de Taxa
Cementiri i desglossat en els apartats de serveis de cementiri 9,50 i Expedició de
documents 9,50.
Atès que la resolució de l'alcaldia núm. 2013/1222 de data 29 de maig de 2013, diu
textualment el següent: “1.- Concedir la titularitat de la concessió de l'esmentat nínxol
a favor de JOSEP BARCELÓ VERGÉS, un cop s'hagin pagat les taxes que preveuen
les Ordenances Fiscals reguladores sobre serveis de cementiri i d'expedició de
documents, 9,50 euros respectivament, que fan un total de 9,50 euros”
Atès que es comprova que el senyor BARCELO VERGÉS, JOSEP, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor BARCELO
VERGES, JOSEP, per un import de NOU EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS-------------9,50 €-------- en concepte de Taxa Cementiri.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
l'interessat.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals.

12.1.22 RECLAMACIÓ SRA. SANDRA HERNÁNDEZ PASCUAL. DEVOLUCIONS I
NOVA LIQUIDACIÓ TAXES ESCOMBRARIES PERÍODES 2011/04 AL 2013/02.
ESTIMACIÓ.
Vista la instància de data 8 d’agost de 2013 a nom de SANDRA HERNÁNDEZ
PASCUAL, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d’aigua, amb núm. de pòlissa 4472471, al·legant que no li correspon la taxa per
recollida d’escombraries domèstiques, perquè és un local comercial i també paga les
taxes per escombraries industrials.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment::
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 8 d'agost a nom de ALEX ROCA
DALMAU, i en la seva representació la Sra. SANDRA HERNANDEZ PASCUAL del
carrer Torres i Jonama núm. 22 de Palafrugell sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2011/04 a 2013/02 al·legant que
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se lli facturen brosses, i és un local comercial.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent als trimestres 2011/04 a
2013/02, descomptant les brosses de cada factura.
IMPORT
PÒLISSA TRIMES. ERRÒNI
4472471 2011/04 87,27 €
4472471 2012/01 82,87 €
4472471 2012/02 95,99 €
4472471 2012/04 105,23 €
4472471 2013/01 89,15 €
4472471 2013/02 98,80 €
DIFERÈNCIA A RETORNAR

REBUT
MODIFICAT
51,82 €
47,42 €
60,54 €
68,03 €
51,95 €
61,60 €

A
RETORNAR
35,45 €
35,45 €
35,45 €
37,20 €
37,20 €
37,20 €
217,95 €

En aquests moments té pendent el rebut 2012/03 per un import de 103,48€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’ interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques dels períodes
detallats en l’informe, prèvia presentació dels rebuts corresponents, per un import
total de 217,95 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’
interessada.
Segon.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
2012/03
pòlissa 4472471
M3. Consum

Tarifa

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc

Consum FACTURAT
36

7,20
0,5902

7,20 €
36 21,25 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
28,45 €
2,84 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

25,00%

5,31 €

Clavegueram

prevenció
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Brosses

35,4500

Imports Cànon
ACA-MÍNIM

0,7371

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

35,45 €

36 26,54 €
26,54 €
2,65 €
103,48 €

10%

Tercer.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua, del
període 2013/03, d’acord amb el següent detall:
2012/03
pòlissa 4472471
M3. Consum

Tarifa

Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc

Consum CORRECTE
36

7,20
0,5902

36

7,20 €
21,25 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
28,45 €
2,84 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

5,31 €

Brosses

35,4500

0,00 €

Imports Cànon
ACA-MÍNIM

0,7371

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

10%

36

26,54 €
26,54 €
2,65 €
68,03 €

Quart.- L’ ingrés de la nova liquidació s’haurà de fer efectiu per import de 68,03 euros
a les Oficines de Sorea c/Rajola, 53 de Palafrugell en els següents terminis des de la
notificació del present acord:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
b) Si la notificació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, des de la data de
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recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Cinquè.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’ interessada.

12.1.23 RECLAMACIÓ D A A APROVAR EXEMPCIO IVTM
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14543 de data 29 d'octubre de 2013,
presentada per la senyora A L, D A, en la qual sol·licita l’exempció a efectes de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica corresponent al vehicle matrícula
-4823HSK, atès que la interessada té reconeguda la qualificació de disminució.
Vist el que disposa l’article 93.1 e) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals els
quals diuen textualment : “1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.”
Atès que aquest any la senyora A L, D A, ha gaudit ja de l'exempció pel vehicle amb
matrícula GI-4321-BS.
Vist que el vehicle amb matrícula GI-4321-BS, va ser donat de baixa definitiva en data
30 de setembre de 2013.
Atès que segons la documentació aportada del vehicle matrícula -4823HSK aquest
vehicle reuneix els requisits per a l’exempció.
Vist que el certificat del grau de disminució amb efectes des de el 21 de juny de 2013 i
compleix amb el grau de minusvalidesa establert a l’article 93 1e) de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció en concepte de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per l'exercici 2014 i posteriors, a nom de la senyora A L, D A, pel vehicle
amb matrícula -4823HSK.
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Segon.- Modificar el padró corresponent i notificar el present acord a la interessada
pels efectes oportuns.

13.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
13.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la següent relació AD per l’execució de les següents despeses d’acord amb
les condicions incloses a les propostes de despesa presentades desde les diferents
àrees:
Aplicació

Import

2013 21 151 64000

2.453,88

2013 21 150 61905

4.342,69

2013 71 155 21000

3.104,99

2013 42 336 22702

4.869,20

2013 21 150 61905

12.054,16

2013 12 934 22710

9.982,50

2013 33 321 22604

400,00

2013 33 321 22604

990,00

2013 33 321 22604
2013 33 321 22604

495,00
3.300,00
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Text lliure
BLAZQUEZ
GUANTER
SLP.
INFORME
ESTRUCTURA
EDIFICI
ENERGIA
A
PALAFRUGELL (UR)
AVELLI MATO JAUME. TALA 65 PLATANUS
HISPANICA A LA PLAÇA DR. JOAN BAPTISTA
MAS I CASAMADA (AS)
GARVIDA
SL.
SUBMINISTRAMENT
DE
CIVETA VERMELLA PER MANTENIMENT
VIALS (AS)
UNIVERSITAT
DE
GIRONA.
ESTUDI
ECONOMIC PER A LA CREACIO D'UNA
ENOTECA I POSTA EN VALOR DEL
PATRIMONI A CAN GANXÓ (MU)
JARDINERIA
ROSES
AMETLLER
SL.
PRESSUPOST
PLANTACIO
QUERCUS
ROBUR I ULMUS PUMILA A L'AUTOVIA (UR)
SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIO SL.
REDACCIO
ESTUDI
MODIFICACIO
ORDENANÇA FISCAL DE RESIDUS (SG)
COSTA-PAU ROGER. TALLER DE POESIA "EL
POEMA,UN ACTE CREATIU" A L'AULA DE
LLETRES (ED)
ASSOCIACIO SERVEIS IL..LUSIONS. MODUL
FORMATIU
INFORMATICA1(MATI)
I
INFORMATICA 2 OCTUBRE NOVEMBRE 2013
(ED)
CRUZ GALLEGO MIREIA. MODUL FORMATIU
INFORMATICA 1 (VESPRE) OCTUBRENOVEMBRE 2013 (ED)
FITZPATRICK ANNE. MODULS ANGLES ORAL
2-3-4(TARDA-VESPRE),
AVANÇAT
I
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2013 33 321 22604

495,00

2013 33 321 22604

900,00

2013 33 321 22604

990,00

2013 33 321 22604

1.980,00

2013 33 321 22604

495,00

2013 33 321 22604

495,00

2013 33 321 22604
TOTAL RELACIO

990,00
48.337,42

EQUIVALENT A 2N DE L'EOI OCTUBRENOVEMBRE 2013 (ED)
FRANCESCH
ROMERO
DANI.
MODUL
FORMATIU
INTERNET
2.0
OCTUBRENOVEMBRE (ED)
GUIRAL DOMINGUEZ ROBERT. MODUL
FORMATIU INICIACIO A LA FOTOGRAFIA
OCTUBRE-NOVEMBRE 2013 (ED)
HEYMANN ANETTE. MODULS FORMATIUS
ALEMANY NIVELL 1 I 2 OCTUBRENOVEMBRE 2013 (ED)
JONES CATHERINE. MODULS FORMATIUS
FRANCES, BASIC ATENCIO AL PUBLIC, A1,
A2
I
ORAL
INTERMEDI
OCTUBRENOVEMBRE 2013 (ED)
SCIUBBA
SONIA.
MODUL
FORMATIU
ANGLES ORAL 1 TARDES OCTUBRENOVEMBRE 2013 (ED)
TEIXIDOR
LAUNDRY
LAURA.
MODUL
FORMATIU FRANCES A1 VESPRE OCTUBRENOVEMBRE 2013 (ED)
TITFORD
ADELE
MARIE.
MODULS
FORMATIUS ANGLES ORAL 1 VESPRE I 2
TARDA OCTUBRE-NOVEMBRE 2013 (ED)

13.2 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/2013/123 per un
import total de 185.692,49 euros.
Aplicació
Import
2013 11 920 63200
9.294,01

Text lliure
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO
SL. INSTAL.LACIO CANCELL DE VIDRE A LA
CASA BASSA DE LLOFRIU (ANTIGUES
ESCOLES)(UR)

2013 10 336 22700

42.794,77
60,16

2013 10 925 22700

601,61

TOTAL EULEN SETEMBRE 2013
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
SETEMBRE 2013 (AS)

JGL2013/45 de 19 de novembre de 2013

52

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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EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
SETEMBRE 2013 (AS)

DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
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2013 81 130 22700

2.045,48

EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
SETEMBRE 2013 (AS)

2013 34 321 22001

23.057,19

2013 33 321 22160

6.357,82

2013 33 321 61900

8.939,48

2013 71 164 62201

19.553,95

2013 33 321 22130

9.958,04

2013 71 171 21000

36.622,15

2013 71 165 21000

21.273,07

SUARA
SERVEIS
SCCL.
CONTRACTE
GESTIO LLAR D'INFANTS BELLUGUETS
SETEMBRE 2013. JG:24/09/2013
PETROLIS
COSTA
BRAVA
SL.
SUBMINISTRAMENT GASOIL CEIP PI VERD
(AS)
THINKING
BIG
BUSINESS
SL.
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL.LACIO
PERGOLA CEIP PIVERD (AS)
ANEMCO SL. OBRES PAVIMENTACIO VIA
""E"" AL CEMENTIRI MUNICIPAL (AS)
PETROLIS COSTA BRAVA SL.. GAS
BONOFICAT PER CEIP TORRES JONAMA
(AS)
CESPA JARDINERIA SL. SERVEI JARDINERIA
MES D'OCTUBRE 2013
ENLLUMENATS COSTA BRAVA. SERVEI
MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC MES
D'OCTUBRE 2013

2013 11 920 22100

7.842,01
1.770,69

2013 31 924 22100

436,97

2013 33 321 22100

44,78

2013 71 165 22100

5.589,57

TOTAL

TOTAL ENDESA SETEMBRE 2013
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES DE SETEMBRE 2013
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES DE SETEMBRE 2013
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES DE SETEMBRE 2013
ENDESA
ENERGIA
XXI.
FACTURACIO
ENLLUMENAT PUBLIC I DEPENDENCIES
MES DE SETEMBRE 2013

185.692,49

13.3 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/2013/124 per un import
de 17.020,02 euros.
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Aplicació
2013 62 340 62203

Import
4.001,47

2013 21 150 61905

13.018,55

TOTAL

17.020,02

Text lliure
ARGON INFORMATICA SA. CERT.6, OBRA
37/2012 ""TANCAMENT PISTA ESPORTIVA
COBERTA DE PALAFRUGELL""
CONSTRUCCIONS ANEMCO. CERT.1, OBRA
16/2013 ""AMPLIACIO TRAM VORERA NORD
C/BEGUR DAVANT PLAÇA BOBILA""

13.4 ATORGAMENT TRANSFERÈNCIA
MUNICIPAL D'ESPORTS 2013. Aprovació

EXTRAORDINÀRIA

A

L'INSTITUT

Vist l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Institut Municipal
d’Esports aprovat pel Ple de la Corporació en data 26 de març de 2013.
Atès que per tal que el Pressupost de l’Institut Municipal d’Esports pugui eixugar
aquest dèficit es va preveure entre altres mesures l’atorgament d’una subvenció
extraordinària per part de l’Ajuntament de Palafrugell.
Vista la disponibilitat pressupostària existent en l’aplicació
62.340.41000 “Subvenció Extraordinària IMEP dèficit 2012”.

pressupostària

Vist l’acord de la Junta de Govern local de data 4 de juny de 2013 en el que es va
atorgar una subvenció extraordinària d’import 50.000,00 euros.
Atès que el Ple de l’Ajuntament del mes de setembre va tramitar una modificació
pressupostària d’import 60.000,00 euros a l’aplicació 62.340.41000 “Subvenció
Extraordinària IMEP dèficit 2012”.
Atès que d’acord amb la Llei 38/2003 es permet l’atorgament de subvencions directes
previstes nominativament al Pressupost.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Atorgar una subvenció directe d’import 60.000,00 euros a favor de l’Institut Municipal
d’Esports que s’haurà de destinar a sufragar les següents despeses en el Pressupost
2013 :
Despesa subvencionada
Conservació i reparació
Subministrament elèctric
Neteja instal·lacions

Import
25.000,00 €
25.000,00 €
10.000,00 €

13.5 RECLAMACIÓ HOTEL LLAFRANC EXECUTAR GARANTIA DIPOSITADA
FESTA COCKTEL RAMBO
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Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Hotel Llafranc SL,
representat pel senyor Joan Carles Bisbe Pagès, i ratificat en data 17 de gener de
2013 per la Junta de Govern Local, per realitzar el mes d'agost la festa “Cocktail
Rambo” al nucli de Llafranc d'aquest terme municipal.
Atès l'informe emès per l'Àrea de Serveis Municipals, en data 13 d'agost de 2013, que
diu en resum el següent:
”El conveni de col·laboració entre l'Hotel Llafranc i l'Ajuntament estableix, en l'article
segon, de l'esmentat conveni, l'organitzador de l'acte és responsable de la brutícia
produïda com a conseqüència de la celebració d'aquest.
La valoració del cost dels equips municipals de neteja per la celebració del Cocktail
Rambo va ascendir a la quantitat de 2.691,96 Euros.”
Vista la garantia dipositada en data 08 d'agost de 2013, pel l'Hotel Llafranc, SL , per
un import de 3.000 Euros, en concepte de garantia compliment obligacions restablir
zona afectada al seu estat anterior a la celebració cocktail Rambo.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Executar la garantia dipositada a nom de l'Hotel Llafranc, per un import de
2.691,96 euros, en concepte de garantia compliment obligacions restablir zona
afectada al seu estat anterior a la celebració cocktail Rambo.
Segon.- Donar el termini de 10 dies hàbils perquè l'interessat presenti les al·legacions
que consideri oportuns.

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent un quarts d'onze
del matí.. En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 26 de
novembre de 2013.
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