ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26
DE NOVEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/46
Dia i hora: 26/11/2013 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Interventor acctal. Senyor GUSTAU TAPIAS SOLÀ
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la Sala 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:
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- .JGL2013/45 Ordinària 19/11/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 826/04. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 7 de novembre de 2013, amb registre d’entrada
número 14918/13, pel senyor Simon Martinez Garcia en representació de la societat
Baixcat Vision, S.L. amb CIF número B-17816166, sol·licitant la devolució de la
garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició
de la llicència d’obres amb expedient número 826/04, concedida per acord de Junta de
Govern Local celebrada en data 3 de febrer de 2005.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 18 de
novembre de 2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 14 de març de 2005
per la correcta reposició de les obres d’urbanització així com d'un acurat tractament
paisatgístic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 7 de novembre de 2013, amb
registre d’entrada número 14918/13, pel senyor Simon Martinez Garcia, en
representació de la societat Baixcat Vision, S.L., i retornar la garantia de 6.000.-€
dipositada en aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència
d’obres amb expedient número 826/04, prèvia presentació de l’original de la carta
de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la societat Baixcat Vision, S.L. i a l’àrea de
Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.1.2. EXPEDIENT 106/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vista la instància presentada en data 11 de novembre de 2013, amb registre d’entrada
número 15022/13, per la societat Centre Financer Girona Barna, S.L., amb CIF
número B-61.041.729, sol·licitant la devolució de la garantia de 2.000.-€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 106/13, concedida per acord de Junta de Govern Local celebrada
en data 26 de març de 2013.
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Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 18 de
novembre de 2013.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 2.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 11 d’abril de 2013 per
garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació, manteniment i
reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada en data 11 de novembre de 2013, amb
registre d’entrada número 15022/13, per la societat Centre Financer Girona Barna,
S.L., amb CIF número B-61.041.729, i retornar la garantia de 2.000.-€ dipositada en
aquest Ajuntament donant compliment a la condició de la llicència d’obres amb
expedient número 106/13, prèvia presentació de l’original de la carta de pagament.
En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un número de compte
on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar el present acord a la societat Centre Financer Girona Barna, S.L., i a
l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 457/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Trefinos SL
Representat per Dani Zamora Amoros
Obra Construcció d'un cobert tancat industrial
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Carrer: Suro, 8
Població: PALAFRUGELL
Expedient 457/13
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.
- Efectuar l’Acta de Replanteig signada pels Serveis Tècnics Municipals
d'aquest Ajuntament abans de l’inici de les obres.
Tècnic redactor del projecte: Xavier Serrano Bolivar
Núm. Visat: 003020-28.10.2013
P.E.M.: 170.629,20 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 6.654,54 €
Elements de tribut liquidats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

2.2.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 424/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Craig Oldfather Rodrick
Representat per Joan Tané Casadevall
Obra Reforma habitatge unifamiliar adossat
Carrer: Perú, 9
Població: TAMARIU
Expedient 424/13
Condicions:
- Condicionada a aportar, d'acord amb la normativa vigent sobre
residus, el certificat final de gestió de residus acreditatiu de la seva destinació a una
planta de tractament degudament autoritzada una vegada finalitzades les obres.
Tècnic redactor del projecte: Marti Pages Boix
Núm. Visat: --P.E.M.: 4.233,83 €
I.C.I.O pendent de liquidar: --Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
I.C.I.O.
165,12 €
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Placa obra

15,80 €

2.2.3 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 443/13.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Rosalia Prat Colls
Representat per Ferran Lopez-Doriga Fontcuberta
Obra Enderroc habitatge unifamiliar
Carrer: Isaac Peral, 5
Població: LLAFRANC
Expedient 443/13
Condicions:
- Posar-se en contacte amb la Policia Local i l'Àrea de Serveis
Municipals, abans de l'inici de l'enderroc, per organitzar els treballs en relació a la
senyalització viària i enllumenat públic existents a les façanes de l'edifici.
- 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.
- Condicionada a donar compliment a l’article 137 de l’Ordenança
Municipal del civisme i la convivència de l’Ajuntament de Palafrugell el qual estableix,
entre altres coses, la suspensió de les obres durant la temporada d’estiu, de 15 de
juny a 15 de setembre.
- Dipositar la quantitat de 3.000 € 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 443/13)
Tècnic redactor del projecte: Ferran Lopez-Doriga Fontcuberta
Núm. Visat: 2013 401259
P.E.M.: 8.400 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 327,60 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €
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3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CONTRACTE MENOR D'OBRES, PEL CONDICIONAMENT D'UN TRAM DE
VORERA AL CARRER PIREO DE LLAFRANC.- Adjudicació.
Es dóna compte de l'expedient tramitat del contracte menor, de les obres pel
condicionament d’un tram de vorera al carrer Pireo, de Llafranc, segons memòria
valorada (Ref. 36-13, juny de 2013), aprovades per Junta de Govern Local el dia 6
d’agost de 2013, amb un pressupost base de licitació d’aquest servei és de 9.464,35 €,
IVA inclòs, a la baixa, i amb una durada de les obres de dues setmanes.
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que
regulen el contracte menor.
Vistes les ofertes presentades per les empreses:
- CONSVIDAL SL --------------------------------------------------- 8.139,35 € IVA inclòs
- CONSTRUCCIONS ANEMCO, SL ----------------------------- 8.927,80 € IVA inclòs
- CONSTRUCCIONS LEINAD 2001 SL -------------------------- 9.371,45 € IVA inclòs
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSVIDAL SL, amb domicili al carrer Josep
Bonay i Vidal, 35 (17200) Palafrugell, amb CIF B17534694, el contracte menor d’obres
pel condicionament d’un tram de vorera al carrer Pireo, de Llafranc, pel preu de
8.139,35 € IVA inclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61905 “Millores urbanes” del
Pressupost de despeses de l'Ajuntament.
Segon.- Atesa l'escassa quantia d'aquest contracte, no cal constituir garantia
definitiva.
Tercer.- Facultar al senyor Juli Fernández Iruela perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

3.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SERVEI CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA.- Aprovació
dels plecs i inici del procediment.
És dóna compte de l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, del servei centre de mediació i convivència, de Palafrugell.
Atès que les necessitats a satisfer amb el contracte són les que regulen els plecs de
clàusules administratives i tècniques.
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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.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment negociat sense
publicitat, del servei centre de mediació i convivència, de Palafrugell, per un període
d’execució del contracte d’1 any, a partir del dia 1 de gener de 2014 fins el dia 31 de
desembre de 2014.
El preu de licitació del contracte es fixa en la quantitat de 37.631,40 euros, sense IVA.
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 52.231.22604 “Despeses servei de mediació i convivència”, 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 10 de desembre de 2013, a les 13'30 hores, que seguidament es relacionen:
-

MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA SL (NIF: B64386360)
SUARA SCCL
(NIF: F17444225)
AMIC (Associació per a la Mediació i la Convivència) (NIF: B64304504)
FUNDACIÓ SER.GI

3.3 CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT
AMB
PUBLICITAT, DE LES OBRES D'INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES A LA
RIERA CA L'ABELLÍ, DE PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat amb
publicitat del contracte per a les obres d’infraestructures hidràuliques a la Riera de Ca
l’Avelli de Palafrugell, amb un pressupost base de licitació de 255.069,00 € sense IVA,
i les obres tindran una durada màxima d’1 mes i 3 setmanes a partir de la signatura de
l’acta de replanteig.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de 13 d’agost de 2013, es va aprovar el
plec de clàusules econòmico-administratives particulars reguladores de la licitació i
l’inici del procediment.
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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. 261, de 31 d’octubre), que
regulen el procediment negociat.
Vistes les ofertes presentades per diferents empreses.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipals, segons les valoracions que es detallen
a continuació:
PROPOSTA ECONÒMICA
PEC.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

XAVIER ALSINA
ARGON
INFORMÁTICA
CODONY
MULTISERVEI
AGLOMERATS
GIRONA
SERVIÀ CANTÓ
RUBAU TARRÉS
GICSA
HIDRÁULICA
Y
OBRAS
CONSTRUCCION
S NARCÍS MATAs
MASSACHS
EXCAVACIONS
DUOACASTELLA

Total

TERMINI DE
ORG. I
TOTAL
L'OBRA
GARANTIA DE L'OBRA MET. PUNTUACIÓ
Reduc Tota
Ampliaci
ció
l
P
ó
Total
P

Oferta
Baixa
255.069,00 € 33,29%

10
Baixa
20,00 127.307,14

5
-2,25 1,75 5

5

6

5

5

35,00

283.890,00 € 25,76%

14,51

98.486,14

-2

2

5

5

6

5

3

27,51

286.380,61 € 25,11%

14,13

95.995,53

-2

2

5

5

6

5

4

28,13

286.782,11 €
293.255,25 €
305.000,00 €
321.469,76 €

25,00%
23,31%
20,24%
15,93%

14,07
13,16
11,70
9,99

95.594,03
89.120,89
77.376,14
60.906,38

-2
-2
-2
-2

2
2
2
2

5
5
5
5

5
5
5
5

6
6
6
6

5
5
5
5

2
5
5
2

26,07
28,16
26,70
21,99

321.693,05 € 15,87%

9,97

60.683,09

-2

2

5

2

3

2

4

20,97

324.948,35 € 15,02%
349.874,17 € 8,50%

9,67
7,75

57.427,79
32.501,97

-2
-2

2
2

5
5

5
5

6
6

5
5

4

7
21,75

364.978,03 €

6,83

17.398,11

-2

2

5

5

6

5

4

20,83

4,55%

5

Atès que l’empresa Xavier Alsina es trobava en situació de presumpció de baixa
desproporcionada, d’acord amb el que disposa l’article 152.3 del RDL 3/2001, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es
va donar audiència a l’empresa perquè justifiqués la valoració de l’oferta i precisar les
condicions de la mateixa.
Atès l’informe del tècnic municipal en el qual es posa de manifest que l’empresa va
justificar la baixa presentada en la licitació i que per tant no queda exclosa del
procediment d’adjudicació
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa XAVIER ALSINA SA, NIF A-17228131,
domicili al Camí de Fornells, 23 (17200) CAMPLLONG, les obres d’infraestructura
hidràuliques a la Riera de Ca l’Abellí de Palafrugell, pel preu de 255.069,00 euros
sense IVA, amb càrrec a la partida núm. 21 150 61943 “Execució obres recollida
d’aigües sector la Fanga” del Pressupost Municipal de 2013, les obres tindran una
durada màxima de 1 mes i 3 setmanes a partir de la data de signatura de l’acta de
replanteig. L’empresa ofereix un termini de garantia de 6 anys.
Segon.- L’adjudicatari ha dipositat a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, de 12.753,45 euros, així com el
certificat positiu d’obligacions tributàries i obligacions de la seguretat social.
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Tercer.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ ANY 2013.- Modificació.Atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local el dia 18 de juny de 2013, i que diu:
Primer.- Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’exercici del 2013, de conformitat
amb el que estableix l’article 57.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol – Reglament de
Personal al servei de les entitats locals – que comprèn la següent plaça:
Càrrec
Sergent

Règim
Funcionarial

Grup
C1

Provisió
Mobilitat interadministrativa

Català
Nivell C

Atès el que es disposa a l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol – Reglament
de Personal – i altres disposicions d’aplicació pel que fa a l’aprovació de l’oferta
pública d’ocupació.
Atès que la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2013, disposa una taxa de
reposició d'efectius del 100% pel cossos de la Policia Local d'aquelles entitats locals
que estiguin en situació d'estabilitat pressupostària
Atès que durant l'any 2012 es varen produir les següents situacions que donen lloc a
la pèrdua de la condició de funcionari de carrera o segona activitat:
Núm. Lloc Denominació
76
Caporal
147
Agent

Motiu baixa
Segona activitat
Decès

Atès que l'Ajuntament de Palafrugell es troba en situació d'estabilitat pressupostària,
tal i com consta a l'informe emès per l'Interventor en l'expedient del pressupost per
l'any 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’exercici del 2013, de conformitat
amb el que estableix l’article 57.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol – Reglament de
Personal al servei de les entitats locals – que quedarà redactada com segueix:
Càrrec

Règim

Grup

Provisió

Català

Sergent

Funcionarial

C1

Mobilitat interadministrativa

Nivell C
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Agent

Funcionarial

C2

Concurs Oposició

Nivell B

Segon.- Procedir a la seva publicació al DOGC i comunicació a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat, de
conformitat amb el que disposa l’article 57.2 de l’esmentat Reglament.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.

4.2 PLA D'ORGANITZACIÓ DE LA POLICIA LOCAL DE PALAFRUGELL PER
L'ANY 2014.- Informació.Vist el Pla d'organització de la Policia Local de Palafrugell per l'any 2014, redactat pel
sotsinspector cap.
Atès que aquest Pla pretén ser una eina que doti al servei de la policia local de
Palafrugell d’una organització basada en un model de policia integral amb una filosofia
de proximitat que és el principal actiu que tenen totes les policies locals, al ser la
policia més propera en el territori i a la vegada al ser la policia més propera als
ciutadans.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Donar-se per assabentada del Pla d'organització de la Policia Local de Palafrugell per
l'any 2014 redactat pel sotsinspector cap, i informar-lo favorablement.

4.3 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CANT DELS OCELLS, 1 ESC 1 1 AMB CASTELLETS, 8 DE
CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 7 de novembre de 2013 el Tècnic de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Cant dels Ocells, 1 Esc 1 1 amb
Castellets, 8 (17210) de Calella, s’observa que la parcel·la té unes heures que
sobrevolen el mur de la finca, envaint les escales de la via pública i entorpint el pas
dels vianants per la mateixa.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
JGL2013/46 de 26 de novembre de 2013
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Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment al senyor Ramon Colomer Oferil, amb domicili al carrer
Pont, 13 (08570) TORELLÓ, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció
d’aquest requeriment procedeixi a retallar les heures, de forma que aquestes no
impedeixin la circulació dels vianants per les escales, de la finca situada al carrer Cant
dels Ocells, 1 Esc 1 1 amb Castellets, 8 de Calella, fent-li l’advertiment que si no ho fa
en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.4 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CANT DELS OCELLS, 1 ESC2 1 AMB CASTELLETS, 8 DE
CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 7 de novembre de 2013 el Tècnic de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Cant dels Ocells, 1 Esc 2 1 amb
Castellets, 8 (17210) de Calella, s’observa que la parcel·la té unes heures que
sobrevolen el mur de la finca, envaint les escales de la via pública i entorpint el pas
dels vianants per la mateixa.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
JGL2013/46 de 26 de novembre de 2013
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els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment al senyor Joan Carrera Roquet, amb domicili al Passeig
dels Til·lers, 38 (08520) LES FRANQUESES DEL VALLÉS, perquè en el termini de 15
dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar les heures, de
forma que aquestes no impedeixin la circulació dels vianants per les escales, de la
finca situada al carrer Cant dels Ocells, 1 Esc 2 1 amb Castellets, 8 de Calella, fent-li
l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució
subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.5 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CANT DELS OCELLS, 1 ESC3 1 AMB CASTELLETS, 8 DE
CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 7 de novembre de 2013 el Tècnic de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Cant dels Ocells, 1 Esc 3 1 amb
Castellets, 8 (17210) de Calella, s’observa que la parcel·la té unes heures que
sobrevolen el mur de la finca, envaint les escales de la via pública i entorpint el pas
dels vianants per la mateixa.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
JGL2013/46 de 26 de novembre de 2013
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als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment al senyor Lluís Bagaria Tristany, amb domicili al Lluna,
26 (22500) BINEFAR - Huesca, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar les heures, de forma que aquestes
no impedeixin la circulació dels vianants per les escales, de la finca situada al carrer
Cant dels Ocells, 1 Esc 3 1 amb Castellets, 8 de Calella, fent-li l’advertiment que si no
ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.6 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CANT DELS OCELLS, 1 ESC4 1 AMB CASTELLETS, 8 DE
CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 7 de novembre de 2013 el Tècnic de l’Àrea de Servei municipals ha fet
una inspecció ocular de la finca situada al carrer Cant dels Ocells, 1 Esc 4 1 amb
Castellets, 8 (17210) de Calella, s’observa que la parcel·la té unes heures que
sobrevolen el mur de la finca, envaint les escales de la via pública i entorpint el pas
dels vianants per la mateixa.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
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administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a la senyora Sílvia Cayuela Delgado, amb domicili al
carrer Camp de la Batalla, 7 (08510) RODA DE TER - Barcelona, perquè en el termini
de 10 dies hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar les
heures, de forma que aquestes no impedeixin la circulació dels vianants per les
escales, de la finca situada al carrer Cant dels Ocells, 1 Esc 4 1 amb Castellets, 8 de
Calella, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament
procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.7 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER COSTA VERDA, 16 DE CALELLA.- Aprovació.
Atès que el dia 13 de novembre de 2013 la cap de Serveis municipals ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Costa Verda, 16 (17210) de Calella,
s’observa que la tanca de reixa que delimita la finca està descalçada i amb risc de
caiguda a la via pública.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
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als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a la senyora Mª Concepción Simon Oliver, amb domicili
al carrer Costa Verda, 16 (17210) CALELLA, perquè en el termini de 15 dies hàbils des
de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a reparar la tanca de reixa que delimita
la finca, situada al carrer Costa Verda, 16 de Calella, fent-li l’advertiment que si no ho
fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a les seves
expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
puguin formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.8 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINCA
DEL CARRER CUBA, 9-11 DE LLAFRANC.- Aprovació.
Atès que el dia 13 de novembre de 2013 la cap de Serveis municipals ha fet una
inspecció ocular de la finca situada al carrer Cuba, 9-11 (17211) de Llafranc, s’observa
que el jardí envaeix la via pública, representant un impediment pel correcte trànsit dels
vianants per aquesta vorera.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
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Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment al senyor Carlos Sánchez Rodríguez, amb domicili a
l’Avinguda Diagonal, 328 PPL 1 (08013) BARCELONA, perquè en el termini de 15 dies
hàbils des de la recepció d’aquest requeriment procedeixi a retallar la vegetació que
sobresurt a la via pública, situada al carrer Cuba, 9-11 de Llafranc, fent-li l’advertiment
que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a
les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
puguin formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

4.9 ORDRE D'EXECUCIÓ DE NETEJA, SALUBRITAT I ORNAT PÚBLIC: FINC DEL
CARRER ÀVIA CATALANA, 9 DE TAMARIU.- Aprovació.
Atès que el dia 4 de juliol de 2013, l’Inspector de la via pública l’Ajuntament de
Palafrugell, ha emès reportatge fotogràfic en què fa constar que a la finca situada en el
carrer Àvia Catalana, 9 de Tamariu, s’observa que hi ha un arbre caigut de la seva
propietat que ha trencat la seva tanca i que envaeix la via pública, representant un
impediment pel correcte trànsit dels vianants. La brigada de serveis de l’Ajuntament
ha arraconat les branques de l’arbre per tal que es pugui passar pel carrer.
Atès el que disposa l’article 197 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme, conforme les finques s’han de mantenir en condicions de
neteja, salubritat i ornat públic, articles 253 i 254 del Decret 305/2006 pel que s’aprova
el Reglament de Llei d’Urbanisme.
Atès que d’acord amb allò que disposen els articles 253.2 del Decret 305/06, de 18 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i 84.2 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, procedeix atorgar
als implicats un termini d’audiència, perquè puguin formular les al·legacions i presentar
els justificants que considerin adients en defensa dels seus drets.
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Atès el contingut de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Requerir inicialment a GLIKEL SA, amb CIF número A5872142, amb domicili
a Plató, 26 (08006) BARCELONA, perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
recepció d’aquest requeriment procedeixi a retirar les branques de l’arbre que envaeix
la via pública i reparar la tanca trencada de la finca situada al carrer Àvia Catalana, 9
de Tamariu, fent-li l’advertiment que si no ho fa en el termini establert, l’Ajuntament
procedirà a l’execució subsidiària a les seves expenses.
Segon.- Obrir un període d’audiència prèvia de deu dies hàbils, a comptar des del
següent al de la notificació d'aquest acord de Junta de Govern, perquè els interessats
pugui formular totes les al·legacions i presentar tots els documents que considerin
oportuns en defensa dels seus interessos, fent-los l’advertiment de què en cas de no
fer al·legacions, el decret s’haurà d’entendre ratificat i caldrà considerar-lo com a
definitiu.
Tercer.- Donar trasllat del contingut d’aquest acord de Junta de Govern, a tots els
interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Quart- Cas d’incompliment, l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 225 del
Decret legislatiu 1/2010, podrà imposar multes coercitives fins que s’executi la mesura.

5.- ACTIVITATS
5.1 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
ANNEX II.1 CODI 10.7, VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS I CENTRE
PER A LA RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PERILLOSOS,
AMPLIACIÓ ACTIVITAT EXISTENT EXP LLAM2004000001, TITULAR PEDRO
MARTOS RODRIGUEZ, C. VAPOR, 7 NAU C DE PALAFRUGELL.- Aprovació.-Vist l’expedient LLAM2004000001 que s’instrueix a nom de PEDRO MARTOS
RODRIGUEZ, sol·licitant Llicència ambiental per ampliació de l’activitat existent, cap a
instal·lació de valorització de residus no perillosos i centre per la recollida i
transferència de residus perillosos, ubicada en el carrer Vapor, número 7 nau C de
Palafrugell.
Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal emet acord pres per en la reunió del dia
22 de setembre de 2011, en que examinat l’expedient AA-15/2011- PEDRO MARTOS
RODRIGUEZ- Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i transferència
de residus perillosos, s’emet informe ambiental FAVORABLE a la suficiència i idoneïtat
de l’actuació de control inicial 14/14/28/2/000886 i 17/17/28/2/000933 i projecte
d’ampliació visat LA21110-007 de 2 de març de 2011 i annex al projecte visat LA2110028 de 7 de juliol de 2011, realitzats pel tècnic Jordi Biosca Castelló, Llicenciat en
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Ciències Ambientals col·legiat 887.
Vist l’informe FAVORABLE CONDICIONAT, amb referència GM20120013 de 21 de
desembre de 2012, realitzat per l’Agència de Residus de Catalunya, sobre el projecte
d’ampliació de l’activitat de referència, expedient de l’Ajuntament de Palafrugell
LLAM2004000001 i expedient del Consell Comarcal del Baix Empordà AA-15/2011.
Atès que l’Enginyer Tècnic Municipal emet informe 007-12 FAVORABLE, de 22 de
febrer de 2012, sobre el projecte i annexos al projecte presentats, units a l’expedient
de l’activitat de referència.
Atès que, un cop verificada la suficiència i idoneïtat del projecte tècnic i la resta de
documentació presentada, s’ha sotmès l’expedient a informació pública i audiència
veïnal, amb termini de presentació d’al·legacions, que s’ha tramès a l’Òrgan Tècnic
Ambiental Comarcal i a la resta d’òrgans que han emès informes, per tal d’incorporarles a l’expedient, de conformitat amb l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal emet acord pres per en la reunió del dia
3 d’octubre de 2013, en que examinat l’expedient AA-15/2011- PEDRO MARTOS
RODRIGUEZ- Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i transferència
de residus perillosos, aquest òrgan ambiental emet informe ambiental integrat
CONDICIONAT, que és vinculant per a l’Ajuntament de Palafrugell, quan denega la
llicència o imposa condicions.
Examinada la documentació presentada, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i la normativa d’aplicació general de
procediment administratiu comú.
Vista la proposta de resolució provisional formulada per la Regidora d'Activitats de
l'Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- INFORMAR favorablement, i de forma inicial, la concessió de la llicència
ambiental per la instal·lació de l’activitat de Valorització de residus no perillosos i
centre de recollida i transferència de residus perillosos, en base a la documentació
tècnica unida a l’expedient, amb les següents dades:
Tipus d’Activitat: Valorització de residus no perillosos i centre de recollida i
transferència de residus perillosos.
Classificació de l’activitat: Codi 10.7 Valorització de residus no perillosos i centre de
recollida i transferència de residus perillosos, Annex II.1 de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
Emplaçament:
Carrer Vapor, número 7 nau C de Palafrugell
Titular:
PEDRO MARTOS RODRIGUEZ

Data d’atorgament:

c. Pozo Alcón, número 36 de Palafrugell
Data d’emissió de la Resolució definitiva de Llicència Ambiental
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Vigència:
Indefinida
Controls periòdics: Segons estableix la Llei 20/2009, cada 6 anys a partir de la data
de d’emissió de la Resolució definitiva de la Llicència Ambiental
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la Llicència a les següents condicions:
- Les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic i
a que l’activitat haurà de complir totes les condicions de l’informe favorable de
l’Agència de Residus de Catalunya ( ref. GM20120013) de 21 de desembre de 2012, i
a la resta de documentació tècnica presentada en la tramitació de l’expedient.
– - L’activitat disposarà de totes les llicències, autoritzacions i/o inscripcions a
que estigui sotmesa d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.
Tercer.- L’activitat queda sotmesa a:
- Un control inicial de l’activitat objecte de l’ampliació, per comprovar el projecte
aprovat i totes les condicions de la llicència ambiental.
- Controls periòdics cada 6 anys d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
Quart.- Aquest acord adopta la figura de proposta de resolució provisional, d’acord
amb l’article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental
de les Activitats. Resta supeditat a l’estricte compliment de les condicions i
observacions imposades per l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i per la resta
d’Òrgans Tècnics que han emès informes preceptius i pels Tècnics Municipals, i es
notificarà a les persones interessades, a l’Òrgan Tècnic Ambiental i a la resta d’Òrgans
Tècnics, per tal que dins el termini de deu dies, a partir de rebre’l, puguin formular-hi
les al·legacions que creguin oportunes, abans de dictar la resolució definitiva.
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els
possibles drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística, de regulació
ambiental de les activitats, i del projecte presentat i resta de documentació tècnica
lliurada.

5.2 RESOLUCIÓ DEFINITIVA LLICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II CODI 12.20 I
12.47 RENTAT DE VEHICLES AMB INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE
COMBUSTIBLE, EXP LLAM2012000002, TITULAR PROGERAL IBÉRICA SA, AV
GENERALITAT, 31 DE PALAFRUGELL .-Aprovació.Vist l’expedient LLAM2012000002 que s’instrueix a nom de l’empresa PROGERAL
IBÉRICA SA, amb NIF A-6289199, representada per la Senyora Jacqueline Luccioni
Franchi, sol·licitant Llicència ambiental per la instal·lació d’una activitat de centre de
rentat de vehicles amb estació de servei, ubicada a l’avinguda Generalitat, número 31
de Palafrugell.
Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal emet acord pres per en la reunió del dia
11 de juliol de 2013, en que examinat l’expedient AA-25/2012 PROGERAL IBÉRICA
SA- Centre de rentat de vehicles i estació de servei- Palafrugell, s’emet informe
ambiental FAVORABLE sobre la suficiència i idoneïtat del Projecte Tècnic visat
2012912722 de 3 d’agost de 2012 i Annex al Projecte visat 2012915934 de 22
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d’octubre de 202, redactats per l’enginyera tècnica industrial Sra. Cristina Tacón
Martínez, i als Annexos redactats per l’enginyer tècnic Sr. Juan Carlos Castillo Cerezo,
visats 2012919286 de 20 de desembre de 2012 i 2013904948 de 11 d’abril de 2013,
s’emet informe ambiental integrat que és vinculant per a l’Ajuntament de Palafrugell
quan denega la llicència o imposa condicions.
Atès que l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal emet acord pres en la reunió del dia 5 de
setembre de 2013, en que examinat l’Annex al Projecte Tècnic, amb número de visat
2012909853, de 16 de juliol de 2013, amb resultat de que la modificació comunicada
no suposa un canvi substancial de l’activitat, i s’emet informe ambiental integrat que és
vinculant per a l’Ajuntament de Palafrugell quan denega la llicència o imposa
condicions.
Atès que l’Enginyer Tècnic Municipal emet informe 086-13 FAVORABLE condicionat,
unit a l’expedient, de 18 de setembre de 2013, sobre la documentació tècnica unida a
l’expedient.
Atès que, un cop verificada la suficiència i idoneïtat de l’estudi ambiental i la resta de
documentació presentada, s’ha sotmès l’expedient a informació pública i audiència
veïnal, amb termini de presentació d’al·legacions, per trametre-les a l’Òrgan Tècnic
Ambiental Comarcal i a la resta d’òrgans que han emès informes, per tal d’incorporarles a l’expedient, de conformitat amb l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
Atès que no s'han presentat al·legacions a la Proposta de Resolució Provisional de
Llicència Ambiental per la instal·lació de l’activitat de rentat de vehicles amb
subministrament de combustible, ubicada en l'Avinguda Generalitat, número 31 de
Palafrugell, en aplicació de l'article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, acord pres en sessió de Junta de
Govern Local de 1 d'octubre de 2013.
Examinada la documentació presentada, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i la normativa d’aplicació general de
procediment administratiu comú.
Vista la proposta d'acord de Junta de Govern Local formulada per la Regidora
d'Activitats de l'Ajuntament de Palafrugell.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Atorgar la Llicència Ambiental per la instal·lació de l’activitat de rentat de
vehicles amb subministrament de combustible, en base a la documentació tècnica
unida a l’expedient, amb les següents dades:
Tipus d’Activitat: Rentat de vehicles en autoservei ( 2 pistes ), amb unitat de
subministrament de combustible.
Classificació de l’activitat: Codi 12.20 venda al detall de carburants per a motors de
combustió interna i 12.47 instal·lacions de neteja de vehicles, Annex II de la Llei
20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.
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Emplaçament: Avinguda Generalitat, 31 de Palafrugell
Titular:
PROGERAL IBÉRICA SA
NIF A-62989199
Av de la Constitució, 85-D, 08860 Castelldefels.
Representants: Sra Jacqueline Luccioni Franchi, 369690746-E
Data d’atorgament: Pendent d’emissió de la Resolució definitiva de Llicència Ambiental
Vigència: Indefinida a partir de la Resolució definitiva de Llicència Ambiental
Controls periòdics: Segons estableix la Llei 20/2009, cada 6 anys a partir de la data
de d’emissió de la Resolució definitiva de la Llicència Ambiental
Segon.- Condicionar l’efectivitat de la Llicència a les següents condicions:
- Les instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic
i la resta de documentació tècnica presentada en la tramitació de l’expedient.
- L’activitat disposarà de totes les llicències, autoritzacions i/o inscripcions a que
estigui sotmesa d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.
- El paviment de la zona de recàrrega de combustible als vehicles i de la zona de
recàrrega dels dipòsits de combustible de l’estació de servei haurà de disposar dels
pendents adients perquè estiguin connectades al sistema de tractament de les aigües
residuals previst en el projecte i annexos presentats.
Les aigües residuals abocades són del tipus industrial i, per tant, podran ser
abocades segons les limitacions establertes en l’Annex II marcades pel Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
- L’activitat haurà de presentar l’informe preliminar del sòl a l’Agència de Residus de
Catalunya d’acord amb el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la
declaració de sòls contaminants.
- Tots els punts de llums exteriors hauran de tenir un Flux d’Hemisferi Superior (FHS)
màxim del 15%.
– - Els nivells d’il·luminació en les zones de circulació hauran de complir amb la
Instrucció Tècnica complementària EA-02 del Reial Decret 1880/2008, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat exterior.
Tercer.- S’estableix un període de posada en marxa de l’activitat, d’una durada
màxima d’un mes, dins del qual el titular de l’activitat haurà de lliurar a l’Ajuntament
l’acta del control inicial, duta a terme per una entitat col·laboradora de l’Administració
ambiental, en els termes que estableixen els articles 69 i 70 de la Llei 20/2009, del 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
El període de posada en marxa de l’activitat s’iniciarà en el moment que l’entitat
col·laboradora de l’Administració ambiental encarregada de dur a terme el control
inicial ho comuniqui a l’Ajuntament.
Si un cop acabat el període de posada en marxa de l’activitat no s’ha dut a terme el
control inicial de l’activitat, o si ha tingut resultat desfavorable, el funcionament de
l’activitat haurà de cessar, tret que s’hagi acordat una pròrroga.
Quart.- Aquesta Resolució definitiva d'atorgament de Llicència Ambiental resta
supeditada a l’estricte compliment de les condicions i observacions imposades per
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l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal i per la resta d’Òrgans Tècnics que han emès
informes preceptius i pels Tècnics Municipals, i es notificarà a les persones
interessades, al Consell Comarcal del Baix Empordà com a Òrgan Tècnic Ambiental i
a l'Agència de Residus de Catalunya.
S’emet sens perjudici de les atribucions d’altres autoritats o organismes, salvant els
possibles drets de tercers, i amb subjecció a la normativa urbanística, de regulació
ambiental de les activitats, i del projecte presentat i la resta de documentació tècnica
lliurada.

6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ,
PER DANYS MATERIALS, INTERPOSADA PER LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS TORRETES I TALLERS Desestimació.Vista la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració per un import total
de cent cinquanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (154,58 €) interposada per
la senyora Maria Lluïsa Teixidor Marimon, en representació de la Comunitat de
Propietaris Torretes i Tallers, amb CIF número H-55010995, amb data d’entrada 1
d’agost de 2013 i número de registre 10744, pels danys materials a la façana de
l’edifici de la comunitat provocats, segons ells, pels propietaris de les parades del
mercat dominical.
Atès que un cop instruït l’expedient per tenir coneixement de les circumstàncies que
donaven motiu a la reclamació i aportada la documentació corresponent, es va donar
audiència a la part reclamant, d’acord amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 11 del
Reial Decret 429/1993, de 26 de març, sense que formulessin al·legacions.
Atès que no es va demanar per la part reclamant l’obertura d'un període de prova, ni
s'ha considerat necessari per l'instructor, al constar a l'expedient elements suficients
per fonamentar la resolució.
Atès que del contingut de l’informe emès per la delegada de mercats municipals en
data 20 d’agost de 2013, se’n desprèn que no es pot concloure que la ruptura de la
llosa, a que fa referència la reclamació, hagi estat provocada per un operador del
mercat.
Atès que de la documentació obrant a l’expedient i dels fonaments de dret no se’n
desprèn cap mena de responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, ja que en cap
moment han quedat acreditats els fets que varen servir de base per interposar aquesta
reclamació, sense que, per tant, existeixi relació de causalitat entre el funcionament
del servei públic i els danys que s’al·leguen.
Atès el que disposen els articles 139, 141 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
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modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 2, 6 i 13 del Reial Decret
429/1993, de 26 de març.
Atès el que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de l’administració interposada
per la Comunitat de Propietaris Torretes i Tallers.

7.- IPEP
7.1 RENÚNCIA. PARADA NÚM. 1.103 DEL MERCAT SETMANAL.
Vista la instància amb registre d’entrada núm.15.320 de data 18 de novembre de 2013,
presentada pel senyor JOSÉ MUÑOZ RAMÍREZ, titular de la parada núm. 1.103 del
mercat setmanal dedicada a la venda de fruita i verdura amb una superfície de 4 ml i
en la qual manifesta la seva renúncia a l’esmentat lloc de venda.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer. – Donar-se per assabentat i conforme en relació a la renúncia del lloc de
venda 1.103.
Segon.- Notificar a la interessat i a la Recaptació Municipal, per als efectes que
correspongui.

7.2
PROPOSTA
D'ACORD
DE
RECTIFICACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL i EL SR. JOSEP
RAMON SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ DINS EL PROJECTE LOCALS AMB VIDA,
APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESIÓ DEL 12 DE NOVEMBRE
DE 2013.
Vista la proposta de Junta de Govern Local aprovada en sessió del 12 de novembre de
2013, per la qual s’aprovava el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Palafrugell i el senyor Josep Ramon Sepúlveda Fernández, dins el projecte LOCALS
AMB VIDA, pel qual s’hauria de rectificar el punt primer on diu :
“El cost del conveni és de 1.200 euros (100 euros x 12 mesos), que assumirà
l’Ajuntament”.
Hauria de dir el següent:
“El cost del conveni és de 400 euros (50 euros x 8 mesos) que assumirà l’Ajuntament”.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palafrugell i el
senyor Josep Ramon Sepúlveda Fernández, dins el projecte LOCALS AMB VIDA, el
qual adjuntem a la proposta, així com les condicions per formar part de l’esmentat
projecte.
“El cost del conveni és de 400 euros (50 euros x 8 mesos) que assumirà
l’Ajuntament”.
Segon.- Notificar a l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i a l’interessat per als
efectes que correspongui.

8.- RENDES
8.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
8.1.1 RECLAMACIÓ VARIS APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS I
COMPENSAR-LA
Vist que s’han produït ingressos indeguts, perquè o bé el deute ja era cancel·lat o bé
s’havia donat de baixa, de diferents formes:
. Embargaments de diners dipositats en comptes corrents.
. Embargaments de devolucions tributàries de l'Agència Estatal d'Administració
Tributària.
. Embargaments de sou.
. Ingressos en excés.
. Ingressos a l’Oficina de Recaptació
Vista la relació d’ingressos indeguts emesa per l’Oficina de Recaptació.
Vist l’article 73 de la Llei General Tributària el qual diu:
“1. L’administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en
període executiu.”
Atès que es comprova que els titulars relacionats a continuació mantenen deutes
pendents de pagament amb la recaptació municipal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom dels titulars relacionats a
continuació:
NIF
B17584673

TITULAR

TOTAL A RETORNAR

MARTINEZ HERNANDEZ, JOSEP

49,63

TUNETI SL

25,80
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Segon.- Compensar mitjançant entrega a compte les devolucions aprovades en el
punt anterior amb els deutes que mantenen els titulars amb la recaptació municipal.
Tercer.- Notificar l'esmentat acord als interessats, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals pels efectes oportuns.

8.1.2 RECLAMACIÓ CAJA DE AHORROS DE VALENCIA,CASTELLON Y
ALICANTE APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Atès que es comprova que en data 13 d'agost de 2013 és va donar de baixa el rebut
núm. 626771 en concepte de Taxa per Escombraries Industrials corresponents a l’any
2013 i a nom de CAJA DE AHORROS VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
BANCAJA.
Vist que posteriorment CAJA DE AHORROS VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE
BANCAJA, va realitzar una transferència bancària per import de 573,10 € en data 21
de juliol i de la qual no és va tenir constància fins el 21 d'agost de 2013, en concepte
de pagament rebut 626771.
Atès que es comprova que CAJA DE AHORROS VALENCIA, CASTELLON Y
ALICANTE BANCAJA, no té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de CAJA DE AHORROS
VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE BANCAJA, amb NIF núm. G46002804 , per
un
import
de
CINC-CENTS
SETANTA-TRES
EUROS
AMB
DEU
CÈNTIMS----------------573,10 €, concepte de Taxa per Escombraries Industrials.
Segon.- Notificar l’esmentat acord a la interessada, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

8.1.3 CONTRIBUENTS. VARIS APROVACIÓ QUOTA
ESCOMBRARIES PER ÚS DEIXALLERIA. ESTIMACIÓ

REDUÏDA

TAXA

Vistes les instàncies amb números de registres d’entrades relacionades a la part
dispositiva del present acord presentades per diferents contribuents, sol.licitant
l’aplicació de la quota reduïda a efectes de la Taxa per recollida d’escombraries
domèstiques corresponents a diferents immobles.
Vist l’article 5è punt 1 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, el qual diu textualment :
1. La base de la taxa serà la unitat d’habitatge o la unitat de local corregida, segons
l’activitat, per la seva superfície o capacitat. En aquest sentit s’estableixen les
següents tarifes:
a) Quota normal per cada habitatge independentment de la classe que sigui, a l’any
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de 148,80 €.
b) Quotes reduïdes
c) 1. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una
reducció del 30 % sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que
puguin acreditar un ús normal i regular durant tot l’any de la deixalleria municipal, amb
un mínim de 8 entregues a l’any, de les quals un mínim de 6, hauran de ser residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer ( paper, cartró, vidre i
envasos). Per a l’aplicació de la quota reduïda serà requisit indispensable que s’aporti
el corresponent document justificatiu de les entregues realitzades a la deixalleria
municipal.
2. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui s’establirà una reducció
del 20% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que puguin
acreditar participar des de fa més d’un any a la campanya municipal de foment del
compostatge o que des de fa més de sis mesos fan auto-compostatge per pròpia
iniciativa. En tots dos casos serà requisit indispensable que s’informi per l’àrea
municipal de Medi Ambient.
3. Per cada habitatge independentment de la classe que sigui, s’establirà una reducció
del 60% sobre la quota establerta a l’apartat a), pels subjectes passius que compleixin
a la vegada els requisits establerts en els dos apartats anterior. Per l’aplicació
d’aquesta reducció serà obligatori que s’acrediti amb la mateixa petició del compliment
dels requisits.
2. En tot cas l’establiment de la quota reduïda es farà prèvia petició de l’interessat que
haurà d’adjuntar còpia del rebut d’aigua més la documentació que sigui preceptiva
segons el tipus de quota reduïda. La sol.licitud s’haurà de presentar abans del 30 de
juny del següent exercici al que es sol.liciti la seva aplicació. En tot cas l’establiment de
la quota reduïda suposarà la devolució de la diferència amb la quota normal pagada
durant l’exercici.
Atès que es comprova que les instàncies presentades compleixen tots els requisits.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries, tal com segueix a continuació:
Número Número pòlissa
registre

Titular

Import

15213

4458710

ATIENZA VIZARRO MANUEL

44,64 €

15216

4464788

FÀBREGA BITLLOCH MIQUEL

44,64 €

15245

4466818

FERRER CUENCA NURI

44,64 €

15231

4457024

OJUEL BOLAÑOS DAVID

44,64 €

15225

4468940

PERUJO LUIS GERARDO

44,64 €

15214

4471367

PRATS OLIVERAS JOSEP MA

44,64 €

Segon.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts en concepte de Taxa per recollida
d’escombraries per import de 44,64.-€,els quals seran ingressats en els comptes
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bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

8.1.4 RECLAMACIÓ. EUNICE PÉREZ MARCILLO. SOL.LICITUD DESESTIMADA
DEVOLUCIÓ REBUT CONCEPTE PREU PÚBLIC CURS CENTRE D'EDUCACIÓ.
Vista la instància amb número de registre d’entrada 9062 de data 28 de juny del 2013,
presentada per la senyora EUNICE PÉREZ MARCILLO en la qual sol.licita la
devolució del rebut pagat número 427648 en concepte de Preu Públic corresponent al
curs d’anglès bàsic per a l’hosteleria, al.legant que va avisar de la baixa del curs per
telèfon i mitjançant un escrit.
Vist l’informe emès per la cap d’educació, el qual diu textualment:
“ Atès que, segons consta als arxius de l’Àrea d’Educació, el propassat mes de març
de 2010 la senyora Eunice Pérez Marcillo es va inscriure al mòdul formatiu d’anglès
bàsic per a l’hosteleria tot signant la fitxa de sol.licitud i el full de liquidació
corresponent.
Donat que tot alumne es compromet quan signa el full amb l’advertiment que només
es pot cancel.lar la inscripció en cas de sol.licitar-ho per escrit abans del 8è dia natural
des de l’inici del quadrimestre ( perquè, en aquest cas, una altra persona podria
ocupar la vacant que deixa).
Atès que la senyora Pérez Marcillo va assistir a algunes classes de l’esmentat curs
que es va dur a terme durant la primavera de l’any 2010.
Vist que no hi ha cap constància que la senyora Eunice Pérez comuniqués la seva
voluntat de cancel.lar la inscripció.
Atès que aquest mòdul quadrimestral d’anglès es va dur a terme amb el cost
corresponent.
Informo negativament a la sol.licitud de la senyora Pérez “.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol.licitud de devolució del rebut pagat número 427648
presentada per la senyora EUNICE PÉREZ MARCILLO.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments
d’intervenció, recaptació i educació.

8.1.5
RECLAMACIÓ
MERCEDES
LIQUIDACIONS IVTM DESESTIMAR
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Vista la instància amb registre d'entrada núm. 8613 de data 19 de juny de 2013,
presentada pel senyor SOTO GORINA, JOSEP, en representació MORALES
MONTES, MERCEDES, contra la provisió de constrenyiment referida a l'IVTM ( Impost
sobre vehicles de tracció mecànica ) de l'any 2013, sol·licitant la baixa de les
liquidacions, al·legant que no té la possessió dels vehicles.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació, que diu textualment el següent: “Contra
la interessada se segueix expedient de constrenyiment núm. 200603612. Resten
pendents de pagaments tots els rebuts de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica des de l’any 2005 fins l‘any 2013. Només s’han pogut recaptar 2,43
Euros,mitjançant embargament de diners dipositats en comptes bancaris.
La Sra. Morales figura com a titular dels següent vehicles:
Matrícula: B -7410-HS (any 1986) Marca: Fiat Model:Uno 1.3
Matrícula: 8465-BKL (any 2001) Marca: Citroen Model: Xsara 1.9D Image
Pel que respecta a l’embargament practicat sobre el vehicle 8465-BKL, el mateix es
troba dipositat a la Policia Local de Palafrugell des de l’any 2009. Fins el moment no
s’ha pogut alienar el vehicle perquè sobre el mateix constava un embargament del
Jutjat de 1ra Instància núm. 3 de La Bisbal, amb caràcter de preferent al del
l’Ajuntament.
L’any 2010, el creditor preferent, FINANZIA BANCO DE CREDITO SA, informava del
seu crèdit, el qual hi era el següent: 17.780,61 Euros per principal i interessos; 6,46
Euros d’interessos per cada dia de retard; i 5.300,00 Euros com a previsió de costes.
L’import del crèdit preferent superava amplament la valoració que avui tindria el
vehicle: 1.190,00 Euros, l’any 2013.
L'article núm. 167 punt 3 de la Llei 58/2003, General Tributària estableix el següent: “3.
Contra la provisió de constrenyiment només són admissibles els motius d’oposició
següents: a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament. b)
Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres
causes de suspensió del procediment de recaptació. c) Falta de notificació de la
liquidació. d) Anul·lació de la liquidació. e) Error o omissió en el contingut de la
provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute
constret.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar el recurs per no ser procedent la baixa dels rebuts, continuant
amb el procediment de constrenyiment.
Segon.- Informar a la interessada que haurà d’informar expressament si autoritza la
baixa del vehicle matrícula 8465-BKL, per a poder tramitar-lo com a residu sòlid, i
comunicar, igualment, el destí del vehicle matrícula B -7410-HS, i si ha estat donat de
baixa pel concessionari.

8.1.6 RECLAMACIÓ RAFAEL MONTES APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS IBIUL
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Atès que es comprova que en data 24 de maig de 2013 és va donar de baixa el rebut
núm. 620453 en concepte d'IBIUL ( Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana
) corresponent a l’any 2013 i a nom del senyor MONTES PEÑALVER, RAFAEL.
Vist que posteriorment el senyor MONTES PEÑALVER, RAFAEL , va realitzar una
transferència bancària per import de 37,59 € en data 21 de setembre i de la qual no és
va tenir constància fins el 23 de setembre de 2013, en concepte de pagament rebut
620453.
Atès que es comprova que el senyor MONTES PEÑALVER, RAFAEL, no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de MONTES PEÑALVER,
RAFAEL, per un import de TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS----------------37,59 €, concepte d'IBIUL ( Impost sobre bens immobles de
naturalesa urbana ).
Segon.- Notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la Recaptació i a la Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

8.1.7 RECLAMACIÓ FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, EXEMPCIÓ DE
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'EXERCICI 2013.- Estimada.Vista la instància número de registre d'entrada 13818 de data 11 d'octubre de 2013
presentada pel senyor CARLES RIBAS MILIAN, en representació de FUNDACIO
CATALUNYA - LA PEDRERA amb CIF G65345472, sol·licitant l’exempció de l’IBI per
a l’any 2013 de la finca amb referència cadastral 3709105EG1430N0001OL, objecte
tributari carrer Pi Margall, 39, al·legant que la seva representada està acollida a
l’aplicació del règim fiscal regulat en el Títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre.
Atès que s'acredita que la Fundació Catalunya-La Pedrera està inscrita en el Registre
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, segons Resolució de 15/1/2013, DOGC
6295 de 17/1/2013, amb efectes a 1/1/2013, núm. de registre 2756.
Vist el certificat emès per l’Agència Tributària en data 30/7/2013 on s’acredita que
FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA s’acull, pel període impositiu de 30/7/2013
al 31/12/2013, al règim fiscal abans esmentat.
Vist l’article 12 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que diu textualment:
Article 12. Rendes no subjectes a retenció.
Les rendes exemptes en virtut d'aquesta Llei no estan sotmeses a retenció ni ingrés
acompte. Reglamentàriament, s’ha de determinar el procediment d'acreditació de les
entitats sense finalitats lucratives a efectes de l'exclusió de l'obligació de retenir.
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Atès que es comprova que el rebut núm. 637612 d'Impost sobre béns immobles de
l'exercici 2013 va ser pagat en data 6/9/2013, a nom de CATALUNYA BANC SA, per
un import total de 5.335,81 euros.
Atès que el rebut núm. 568920 d'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2012
consta pendent de pagament al servei de recaptació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i concedir l’exempció d’IBI per a l’any 2013 a
FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA, en relació a la finca amb referència
cadastral 3709105EG1430N0001OL, objecte tributari carrer Pi Margall, 39.
Segon.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts per un import total de 5.335,81
euros, a nom de CATALUNYA BANC SA, corresponents al rebut d'Impost sobre béns
immobles de l'any 2013 núm. 637612.
Tercer.- Compensar la devolució aprovada en el punt anterior amb els deutes
pendents de pagament al servei de Recaptació Municipal corresponent a l'Impost
sobre béns immobles de l'exercici 2012 (rebut 568920).
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i a les àrees d’Intervenció, Tresoreria i
Recaptació.

8.1.8 RECLAMACIÓ DEREK TUNNICLIFFE ESTIMAR ANUL·ACIÓ PROVISIÓ
CONSTRENYUIMENT
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 15122 de data 12 de novembre de
2013, presentada pel senyor Sr. TUNNICLIFFE, DEREK, contra la provisió de
constrenyiment corresponent a rebut núm. 657044, d’Impost sobre Béns Immobles
2013 demanant l’anul·lació de l’acord, al·legant el pagament.
Vist l'informe emès per l'Àrea de Recaptació que diu textualment el següent: “El deute
reclamat corresponen a la fracció pendent de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles 2013 del carrer TORROELLA núm. 140 Esc 1 00 1. Vista la documentació
aportada per l’interessat, el rebut es va pagar en via voluntària, el dia 19/08/2013, a la
sucursal del Banc Mare Nostrum de Palafrugell.
L’ingrés de la quantitat no es va realitzar fins el 01/10/2013, en el compte bancari
establert per els cobrament bancaris del procediment establert en el quadern 60, però
prescindint d’aquest procediment i sense informar a la Recaptació municipal de
Palafrugell.
Vistos els articles 17 punt 6, 26 punt 3 i 29 del Reglament General de Recaptació, cal
concloure que els retards en els ingressos i les altres anomalies en la prestació dels
serveis s’haurien de comunicar a l’òrgan de recaptació competent, per a l’adopció de
les mesures que siguin procedents.
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L’incompliment de les obligacions que estableix el Reglament General de Recaptació
pot comportar la suspensió temporal o la revocació definitiva de l’autorització atorgada
a les entitats de crèdit per actuar com a col·laboradores en la recaptació, sense
perjudici de la responsabilitat que en cada cas sigui procedent.”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar el recurs i acordar l’anulació de la provisió de constrenyiment del
rebut núm. 657044 fracció 2a, d’Impost sobre Béns Immobles 2013, per haver-se
pagat el deute sense responsabilitat per part del contribuent.
Segon.- Informar a BANCA MARE NOSTRUM (marca "Caixa Penedès") que
l’incompliment dels terminis dels ingressos podrà comportar la suspensió temporal o la
revocació definitiva de l’autorització atorgada per actuar com a col·laboradora, i que
haurà de comunicar totes les anomalies en la prestació del servei a l’òrgan de
recaptació municipal, per a l’adopció de les mesures que siguin procedents.
Tercer.- Notificar el present a l'interessat i a la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels
efectes oportuns.

8.1.9 RECLAMACIÓ FRANCISCA PIMPINELA
AIGUA 2013/02 PER FUITA. ESTIMACIÓ.

CLARIANA. NOVA LIQUIDACIÓ

Vista la instància presentada amb data 19 d’agost de 2013 i amb núm. de registre
d’entrada 11383 per la Sra. FRANCISCA PIMPINELA CLARIANA sol·licitant la revisió
del rebut de subministrament d’aigua dels períodes 2013/02 de la pòlissa 4457966,
al·legant fuita.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 30 d'agost a nom de PIMPINELA
CLARIANA, FRANCISCA del Cr. Francesc Alsius núm. 10 de Palafrugell, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2013/02
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
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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 el 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.
En aquests moments resta el rebut 2013/02 pendent de pagament, per un import de
1.311,99€.”
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:
2013/02
pòlissa 4457966
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Consum Real
260

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

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
200,00 217,26 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
254,81 €
25,48 €

Sobreelevació
IVA Sobreelevació

0,1128
10%

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Servei
Incendis

0

0,00 €
0,00 €

prevenció
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Clavegueram

25,00%

61,90 €

Brosses

37,2000

37,20 €

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

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

tipus municipal

36
24
12
188

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

16,09 €
24,71 €
30,88 €
774,11 €
845,78 €
84,58 €
1.311,99 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
2013/02
pòlissa 4457966
M3. Consum

Tarifa

Nova factura
260

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

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

7,20 €
30,00 10,85 €
230,00 149,50 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
167,55 €
16,75 €

Sobreelevació
IVA Sobreelevació

0,1128
10%

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

40,09 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2

0,4469
1,0294
2,5735

Servei
Incendis

0

0,00 €
0,00 €

prevenció
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ACA Tram 3
tipus municipal

4,1176
0,5147

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

0,00
0,00 €
230,00 118,38 €
260
131,79 €
13,18 €
408,78 €

Tercer.- Els ingressos 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.
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.

8.1.10 RECLAMACIÓ JOSEP CRUZ CONESA. NOVA LIQUIDACIÓ AIGUA 2012/04
PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa presentada amb data 22 d’abril de 2013 pel la Sr. JOSEP CRUZ
CONESA sol·licitant la revisió del rebut de subministrament d’aigua dels períodes
2012/04 de la pòlissa 4455318, al·legant fuita.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 22 d'Abril a nom de JOSEP CRUZ
CONESA, del cr. De les Escoles nº 14 Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació
en concepte de subministrament d'aigua del període 2012/04 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
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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 2012/04 per
fuita.
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2012/04 de 882,14€.”
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
pòlissa 4455318
M3. Consum

Tarifa

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

Consum Real
178

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

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
118,00 128,18 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.

0,00 €
165,73 €
16,57 €
1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

39,63 €

Sobreelevació

0,1128

Servei
Incendis

prevenció
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0,00 €
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IVA sobreelevació

10%

0,00 €

Brosses

37,2000

37,20 €

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2
ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

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

27
18
9
124

12,07 €
18,53 €
23,16 €
510,58 €
564,34 €
56,43 €
882,14 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent
2012/04
pòlissa 4455318
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Nova factura
178

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

7,20 €
30,00 2,53 €
148,00 96,20 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.

0,00 €
105,93 €
10,59 €
1,8400

1,84 €
0,39 €

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25,00%

24,68 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2

0,4469
1,0294
2,5735

Servei
Incendis

prevenció
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0,00 €
0,00 €
37,20 €

18
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
36

ACA Tram 3
tipus municipal
Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

4,1176
0,5147

0
160
178

0,00 €
82,35 €
90,40 €
9,04 €
280,07 €

Tercer.- Els ingressos 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.
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.

8.1.11 RECLAMACIÓ XARXANET S.L. NOVES LIQUIDACIONS AIGUA 2012/04 I
2013/01 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la instància presentada amb data 9 de maig de 2013 i amb núm. de registre
d’entrada 6388 per XARXANET SL amb NIF B62397351 sol·licitant la revisió del rebut
de subministrament d’aigua dels períodes 2012/04 I 2013/01 de la pòlissa 4472306,
al·legant fuita.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 18 de Maig a nom de XARXANET
S.L., amb NIF B62397351 del cr. Lanzarote núm. 51 Palafrugell, sol·licitant la revisió
de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes 2012/04 i
2013/01 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
JGL2013/46 de 26 de novembre de 2013

37

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-ne 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 les noves liquidacions corresponents als trimestres
2012/04 i 2013/01 per fuita.
En aquests moments resten pendents de pagament els rebuts 2012/04 i 2013/01 per
import de 1.075,03€.”
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
pòlissa 4472306
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

Tarifa

Consum Real
105

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

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
45,00 48,88 €
0,00 €
86,43 €
8,64 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,3900

0,39 €

prevenció
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Clavegueram

25,00%

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

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

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

tipus municipal

19,81 €
0

0,00 €
0,00 €
37,20 €

33
22
11
39

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

14,75 €
22,65 €
28,31 €
160,59 €
226,29 €
22,63 €
403,63 €

2013/01
pòlissa 4472306
M3. Consum

Tarifa

Consum Real
134

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

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

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
74,00 80,39 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

0,00 €
117,93 €
11,79 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

27,68 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Imports Cànon
ACA-Tram 1
ACA-Tram 1
ACA Tram 2

0,4469
1,0294
2,5735

Servei
Incendis

prevenció
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0,00 €
0,00 €
37,20 €

19
13
7

8,49 €
13,38 €
18,01 €
39

ACA Tram 3

4,1176
0,5147

tipus municipal

95

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

391,17 €
431,06 €
43,11 €
671,40 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
2012/04
pòlissa 4472306
M3. Consum

Tarifa

Nova factura
105

Imports Aigua
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 3,25 €
75,00 48,75 €

0,00 €
59,20 €
5,92 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

13,00 €

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

Servei
Incendis

prevenció

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

0,00 €
0,00 €
37,20 €

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

18
0
0
0
87
105

Tarifa

Nova factura

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT
2013/01
pòlissa 4472306

0
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8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
44,78 €
52,82 €
5,28 €
176,05 €

40

M3. Consum

134

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

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

7,20 €
30,00 7,59 €
104,00 67,60 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei
Incendis

0,00 €
82,39 €
8,24 €
1,8400

1,84 €
0,39 €

prevenció0,3900

0,39 €

Clavegueram

25,00%

Sobreelevació
IVA sobreelevació

0,1128
10%

Brosses

37,2000

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

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

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

18,80 €
0

0,00 €
0,00 €
37,20 €

19
2
0
0
113
134

8,49 €
2,06 €
0,00 €
0,00 €
58,16 €
68,71 €
6,87 €
224,83 €

Tercer.- Els ingressos 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.
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.
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Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

8.2 LIQUIDACIONS RENDES NOVEMBRE 2013.- Aprovació.Vistes les liquidacions generades des del departament de Rendes el mes de
NOVEMBRE de 2013 corresponent a diferents conceptes tributaris.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar.- La relació de liquidacions en voluntària que s’adjunta a l’annex corresponent
a:
Codi

Concepte

Import

39107

Canon dret de superficie

2.103,54

40

Entrada de vehicles

112,40

39907

Execució Subsidiària

2.380,07

11201

IBIU-Impost Béns Immobles Naturalesa Urbana

2.944,57

11400

IIVT-Impost Incremento Valor Terrenys -Plusvàlua

4.560,35

11300

IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica

129,85

39917

Multa Coercitiva

300,00

31306

Preu Públic cursos centre municipal d'educació

2.437,50

61

Taxa de recollida d'escombraries Locals Comercials

634,96

80

Taxa ocupació via pública

5914,65

20302

Taxa Generalitat Escorxador

27,34

31401

Taxa Ajuntament Escorxador

511,10

Total general

22056,33

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

Import
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2013 21 150 61943

13.708,38

2013 21 150 61943
TOTAL RELACIO

2.826,21
16.534,59

ABM SERVEIS D'ENGINYERIA. DIRECCIO I
COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES
INFRAESTRUCTURES HIDRAULIQUES RIERA
ABELLI (UR)
ABM SERVEIS D'ENGINYERIA. REDACCIO
PROJECTE
MODIFICAT
OBRES
INFRAESTRUCTURES HIDRAULIQUES RIERA
ABELLI (UR)

9.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/128
per un import total de 337.750,50 euros.
Aplicació
Import
2013 51 312 48908 210.000,00
2013 42 336 41002

40.000,00

2013 43 491 41004

27.750,50

2013 62 340 41000

60.000,00

TOTAL

Text lliure
FUNDACIO PALAFRUGELL GENT GRAN. 4a
APORTACIO MUNICIPAL 2013
PATRONAT DEL MUSEU. 2a APORTACIO
MUNICIPAL 2013
INSTITUT DE MITJANS DE COMUNICACIO. 2a
APORTACIO MUNICIPAL 2013
INSTITUT
MUNICIPAL
D'ESPORTS.
APORTACIO EXTRAORDINARIA

337.750,50

9.3 REVISIÓ CANON IMPURSA. Aprovació
Vist el contracte signat en data 11 de març de 2004 entre l’Ajuntament de Palafrugell i
la societat IMPURSA S.A., per la qual pel qual es formalitza el contracte per a la
instal·lació de marquesines , planells i plafons de publicitat en domini públic local .
Atès que d’acord amb el pacte quart de l’esmentat contracte s’estableix un cànon
anual d’import 4.400,00 € anuals a ingressar abans del dia 30 d’abril de cada any de
vigència.
Atès que d’acord amb la clàusula tercera de l’esmentat contracte els efectes
administratius i econòmics del contracte s’inicien l’1 de març de 2004.
Atès que d’acord amb la clàusula quarta de l’esmentat contracte el cànon es revisarà
d’acord amb les variacions de l’IPC català durant els dotze mesos anteriors.
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Atès que pel període d’1 de març de 2005 a 28 de febrer de 2006 el cànon importa la
quantia de 4.567,20 €.
Atès que pel període d’1 de març de 2006 a 28 de febrer de 2007 el cànon importa la
quantia de 4.763,59 €.
Atès que pel període d’1 de març de 2007 a 29 de febrer de 2008 el cànon importa la
quantia de 4.882,68 €.
Atès que pel període de l’1 de març de 2008 a 28 de febrer de 2009 el cànon importa
la quantia de 5.097,52 euros
Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2009 es va
ampliar els 200,00 euros el cànon a ingressar per l’increment de plafons.
Atès que pel període de l’1 de març de 2009 a 28 de febrer de 2010 el cànon importa
la quantia de 5.333,20 euros
Atès que pel període de l’1 de març de 2011 a 28 de febrer de 2012 el cànon importa
la quantia de 5.591,50 euros.
Atès que pel període de l’1 de març de 2012 a 28 de febrer de 2013 el cànon importa
la quantia de 5.725,70 euros.
Atès que es comprova que d’acord amb les dades publicades per l’INE la variació de
l’IPC català durant els dotze mesos anteriors a la segona anualitat (d’1 de març de
2012 a 28 de febrer de 2013) ha estat del 3,3 %.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar la revisió del cànon anual del contracte per a la instal·lació de marquesines ,
planells i plafons de publicitat en domini públic local , corresponent a l’anualitat del
contracte d’1 de març de 2013 a 28 de febrer de 2014 d’acord amb la variació de l’IPC
català durant els dotze mesos anteriors (d’1 de març de 2012 a 28 de febrer de 2013),
de la següent manera:
Cànon anterior Variació Cànon
IPC
actual
català
5.725,70 €
3,30% 5.914,65 €

9.4 MODIFICACIÓ CONTRACTE UNITAT ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA.
Aprovació
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Palafrugell en sessió ordinària, el dia 31
de març de 2011 pel qual s’adjudica el contracte de gestió del servei públic de la
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Unitat d’Escolarització Compartida”, pel termini de quatre anys, prorrogable per dos
anys més a l’empresa SUARA SERVEIS SCCL , per un import de 76.800 euros anuals
IVA inclòs.
Atès que degut a la reducció de les subvencions atorgades per part d’altres
administracions es va proposar la modificació del contracte d’acord amb el següent
detall:

Cost
inicial
DESPESES DIRECTES
Personal
Formació personal
Prevenció riscos laborals
Activitats
Tallerista
torneria/manteniment
Tallerista informàtic
Assegurances
Quilometratges i dietes
Total Despeses Directes
Suport tècnic i de gestió
Total Despeses Gestió

Import reducció Nou contracte
anual suport tècnic i partir
de
de gestió
01/09/2013

48.360,84
582,48
182,16
5.000,04

48.360,84
582,48
182,16
5.000,04

8.000,04
1.920,00
144,96
200,04
64.390,56
9.307,08
9.307,08

0,00
3.163,08
3.163,08

8.000,04
1.920,00
144,96
200,04
64.390,56
6.144,00
6.144,00

BENEFICI INDUSTRIAL

3.102,36

30,40

3.071,96

TOTAL PRESSUPOST

76.800,00

3.193,48

73.606,52

a
l'

Vist l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 pel que s’aprova el Text refós de la
llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Modificar amb efectes econòmics i administratius del dia 1 de setembre de
2013 , el contracte el contracte de gestió del servei públic de la Unitat d’Escolarització
Compartida, d’acord amb el següent detall:
Import anual

Import mensual

Situació actual

76.800,00

6.400,00

Reducció
Situació final

3.193,48
73.606,52

266,12
6.133,88
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Segon .- Notificar el present acord a SUARA COOPERATIVA i a l’Àrea d’Educació de
l’Ajuntament

10.- PROPOSTES URGENTS
10.1 CONTRACTACIÓ
10.1.1 CONTRACTE MENOR PER ALS SERVEIS DE GESTIÓ DEL PROJECTE
PIJCES.- Aprovació.
Atès que en data 29 de desembre de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar
l’adjudicació de la gestió del projecte Punts d’Informació i Participació Juvenil als
Centres d’Educació Secundària (PIJCES) a Suara Cooperativa, amb la finalitat de
dinamitzar i promocionar la participació juvenil en tots els centres de secundària del
municipi.
Atès que s’han presentat els següents pressupostos:
Arriant SCCL ----------------------------------------------- 17.085,13 €
Associació de serveis socioculturals Il·lusions ------- 16.980,00 €
Suara Cooperativa ----------------------------------------- 16.800,57 €
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), que regulen el contracte menor.
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar el contracte menor per als serveis de gestió del projecte PIJCES, a
SUARA SERVEIS SCCL, del NIF núm. 17 444 225, amb domicili al carretera
Castellfollit de la Roca a Oix, km.1’5 (17855) MONTAGUT, pel cost total de 16.800,57
€, IVA inclòs. La despesa d’aquest servei anirà a càrrec de la Partida 61.337.22616
Segon.- La durada d’aquest servei serà del 1 de gener al 30 de juny i del 15 de
setembre a 31 de desembre de 2014.
Tercer.- Atesa la quantia del contracte no és necessari constituir garantia definitiva.
Quart.- Facultar el senyor Juli Fernández i Iruela, perquè en representació de la
Corporació procedeixi a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a l'execució d'aquest acord.
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10.2 OBRES PÚBLIQUES
10.2.2 INFORME VALORAT PER A LA MILLORA DE LES CAPTACIONS PLUVIALS
DE L’ENTORN DEL PAVELLÓ 1 I PISTA POLIESPORTIVA, A PALAFRUGELL.
Aprovació.Vist l’informe valorat per a la millora de les captacions pluvials de l’entorn del Pavelló 1
i pista poliesportiva, a Palafrugell, redactat per la secció de Projectes i Obres
Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució
per contracte de cinc mil vuit-cents un euros amb noranta-cinc cèntims, amb el 21%
d’IVA inclòs (5.801,95 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquest informe valorat per a la millora de les captacions pluvials de l’entorn
del Pavelló 1 i pista poliesportiva, a Palafrugell, redactat per la secció de Projectes i
Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost
d’execució per contracte de cinc mil vuit-cents un euros amb noranta-cinc cèntims,
amb el 21% d’IVA inclòs (5.801,95 €).

I no havent-hi cap més assumpte per tractar s’aixeca la sessió essent les deu del matí.
En dono fe.
Diligència: Aquesta acta ha estat aprovada sense esmenes per la Junta de Govern Local del dia 3 de
desembre de 2013.
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