ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17
DE DESEMBRE DE 2013

Núm.: JGL2013/49
Dia i hora: 17/12/2013 09:10:00
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
Secretaria acctal. Senyora JÚLIA GIRÓ VAL

A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en un terç del membres de dret que en formen part, es
passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS
D’acord amb el que disposa l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal, el
president sotmet a la consideració dels assistents l'esborrany de les actes de les
sessions anteriors següents:
- .JGL2013/48 Ordinària 10/12/2013
Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.
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2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.1.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT ANNEX 129/13.- 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: Neil Prosser
Representat per Emiliano Lopez Matas
Obra Modificació de projecte per la construcció habitatge unifamiliar aïllat i piscina
(Variacions entre projecte bàsic i executiu)
Carrer: Mèxic, 23
Població: LLAFRANC
Expedient 129/13 Annex
Condicions:
- Aquesta llicència únicament autoritza les modificacions entre el
projecte bàsic aprovat, i el projecte executiu presentat, pel què es mantenen les
mateixes condicions de llicència imposades a l'expedient aprovat en data 8 d'octubre
de 2013.
Tècnic redactor del projecte: Lopez Rivera Arquitectes S.L.P
Núm. Visat: 2013 401834
P.E.M.: 34.098,80 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 1.329,85 €
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €

2.1.2 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 533/10.- Aprovació.Atès que el Regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de la llicència per a
les OBRES MAJORS que tot seguit s’esmenta i a favor de les persones que igualment
s’ assenyalen.
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Considerant que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la concessió
de la mateixa i que l’article 71 del Reglament Orgànic Municipal atribueix a la Junta de
Govern Local la competència per a l’ atorgament de les llicències d’OBRES MAJORS.
Vistos els articles 187 i 188 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 del 22 de febrer; l'article 234
del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, i d’altra legislació
concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Concedir la llicència d’obra major que tot seguit s’esmenta amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: Joaquim Grimal Esteve
Obra construcció d'una piscina
Carrer: Rocacorba, 13
Població: PALAFRUGELL
Expedient 533/10
Condicions:
- Resoldre el butlletí d'inspecció núm. 80/10, per la realització
d'obres sense llicència consistents en construcció de piscina, a la finca situada al
carrer Rocacorba núm. 13.
- Aquesta llicència s'atorga sense perjudici de l'expedient sancionador
obert núm. 80/10, esmentat anteriorment, per la construcció d'una piscina sense
llicència d'obres municipal.
- 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: Montserrat Rosell López
Núm. Visat: V/P.10.0363
P.E.M.: 7.418,08 €
I.C.I.O pendent de liquidar: 289,31 €
Elements de tribut
Obra Major
162,70 €
Placa obra
15,80 €

3.- OBRES PÚBLIQUES
3.1 MEMÒRIA VALORADA PER A L’AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE VORERA AL
PASSEIG DE LA TORRE DE CALELLA DE PALAFRUGELL. PERLLONGACIÓ DE
LA VORERA. MILLORA. Aprovació.Vista la “memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera al passeig de la Torre
de Calella de Palafrugell. Perllongació de la vorera. Millora”, redactada per la secció de
Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i que es
composa de memòria, pressupost, plànols, annexos d’informació, estudi bàsic de
seguretat i salut i oferta, amb un pressupost d’execució per contracte de vint-i-cinc mil
nou-cents cinquanta euros amb vuitanta-vuit cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs
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(25.950,88 €).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta “memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera al passeig de
la Torre de Calella de Palafrugell. Perllongació de la vorera. Millora”, redactada per la
secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament,
amb un pressupost d’execució per contracte de vint-i-cinc mil nou-cents cinquanta
euros amb vuitanta-vuit cèntims, amb el 21% d’IVA inclòs (25.950,88 €).

3.2 MEMÒRIA VALORADA PER A L’ADEQUACIÓ DEL PATI INTERIOR A
L’ENTORN DE LA BÒBILA VELLA, A PALAFRUGELL .Aprovació.Vista la memòria valorada per a l’adequació del pati interior a l’entorn de la Bòbila
Vella, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de l’Àrea
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament i que es composa de memòria, estudi bàsic de
seguretat i salut, fotografies estat actual, plànols, annexos d’informació i pressupost,
amb un pressupost d’execució per contracte de trenta-quatre mil euros, amb el 21%
d’IVA inclòs (34.000,00 euros).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovar aquesta memòria valorada per a l’adequació del pati interior a l’entorn de la
Bòbila Vella, a Palafrugell, redactada per la secció de Projectes i Obres Públiques de
l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracte
de trenta-quatre mil euros, amb el 21% d’IVA inclòs (34.000,00 euros).

4.- CONTRACTACIÓ
4.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
PUBLICITAT, DEL SERVEI DENOMINAT PUNT ÒMNIA.- Adjudicació.

SENSE

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 19 de novembre de 2013, va
iniciar procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei denominat
Punt Òmnia, i amb un preu de licitació de 18.750,47 euros, IVA exclòs.
Atès que dins del termini legal atorgat, de les tres empreses convidades, només dues
han presentat oferta formal:
- ÀGORA SL ........................................................................................18.750,00 euros- Associació de serveis socioculturals i de lleure IL·LUSIONS ............18.750,00 euros
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre),
que regulen el procediment negociat sense publicitat.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a l'empresa ÀGORA SL, amb número de NIF B17793068,
representada pel senyor Joan Quer de la Torre, el contracte de serveis Punt Òmnia
per a l’any 2014, prorrogable 2 anys mes (1+1), del dia 1 de gener de 2014 al 31 de
desembre de 2014, per la prestació del servei denominat PUNT ÒMNIA, pel preu
global de 18.750,00 euros. amb càrrec a la partida 61 337 22610 “Despeses
funcionament Punt Òmnia” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici
2013.
Segon.- L’adjudicatari ha dipositat a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per valor de 937,50 €.
Tercer. Facultar el senyor Alcalde-President de la Corporació per a la signatura del
present contracte.

5.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
5.1 BAIXES OFICI PADRÓ HABITANTS PER NO CONFIRMACIÓ ESTRANGERS.
Atès el que disposen els acords del Consell d’Empadronament de 27 de juny de 2008,
en referència a les persones estrangeres inscrites al Padró d’Habitants de l’Ajuntament
de Palafrugell i que figuren en un dels següents grups.
•
•
•

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

que comunica la obligatorietat de comparèixer per tal de confirmar la seva inscripció al
Padró d’Habitants de Palafrugell.
Atès que des del Padró d’Habitants s’ha confeccionat el llistat de les persones
estrangeres que no han confirmat el seu empadronament (que consten a l’expedient
administratiu).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Iniciar el procediment de baixa d’ofici del padró d’habitants a un total de 25 persones,
les quals s’indiquen en l’expedient adjunt.
Document

Nom complet
P, E S
G, T
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C GUIFRE, 33 P01 4
17200 PALAFRUGELL
C ISABEL II, 4
17200 PALAFRUGELL
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P, G
B, E A
K, S
N, B
B, M
F, D E
M, P V
S, C
D, I A
P, C A
T, G I G
V, D

C MONT-RAS, 5 PBJ B
17200 PALAFRUGELL
AV POMPEU FABRA, 32 PBJ 3
17200 PALAFRUGELL
C ALFONS XII, 27 Esc A P01 2
17200 PALAFRUGELL
C VELAZQUEZ, 45
17200 PALAFRUGELL
C MARÇAL DE LA TRINXERIA,
48 Esc B2 P01 2
17200 PALAFRUGELL
C MUNTANER, 6
17200 PALAFRUGELL
C BRUC, 31 PBJ 1
17200 PALAFRUGELL
C AMPLE, 130 P01 G
17200 PALAFRUGELL
C MIGUEL HERNANDEZ, 17
P04 4
17200 PALAFRUGELL
C NORD, 15
17200 PALAFRUGELL
C DARO, 57 Esc D P05 6
17200 PALAFRUGELL
C HORTAL D'EN POU, 60 P02
2
17200 PALAFRUGELL

S, O D

C BARRIS I BUIXO, 9 P02 4
17200 PALAFRUGELL

S, V I

C BARRIS I BUIXO, 9 P02 4
17200 PALAFRUGELL

D, K
L, I F
C, S C
C, C F
C, S P
JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013

C MARÇAL DE LA TRINXERIA,
45 Esc A P03 2
17200 PALAFRUGELL
C VIOLETA, 20 P02 3
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 7 P02 B
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 7 P02 B
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 7 P02 B
17200 PALAFRUGELL
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L, C
P, A
S, D N
S, F

C ANSELM CLAVE, 118
17200 PALAFRUGELL
C BARRIS I BUIXO, 9 P02 4
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 7 P02 A
17200 PALAFRUGELL
PL NOVA, 7 P02 A
17200 PALAFRUGELL

6.- ASSESSORIA JURÍDICA
6.1 ACORD SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I LA
SOCIETAT VILASECA LEMUS ASSOCIATS, S.L. Ratificació.Vist l’acord subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la societat Vilaseca Lemus
Associats, S.L., en data 10 de desembre de 2013, d’autorització d’ocupació i ús d’una
porció de terreny situada al carrer Camí Fondo, a Palafrugell, per a destinar-la a
aparcament de rotació.
Atès el contingut de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Atès el contingut de l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar el contingut de l’acord subscrit entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
societat Vilaseca Lemus Associats, S.L, amb una previsió d'indemnització d'import
1.200 euros a càrrec de l'aplicació 11.920.22608.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els interessats per al seu coneixement i
als efectes oportuns.

7.- BENESTAR SOCIAL
7.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ AFATRAM (Associació de Familiars d'Usuaris del Centre
Tramuntana del Baix Empordà), ANY 2013.- Aprovació.Vist que el 31 de desembre de 2012 va finalitzar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Palafrugell i l’Associació de Familiars del Centre Tramuntana,
AFATRAM.
Atès que la voluntat de l’ajuntament de Palafrugell és col·laborar amb aquesta entitat,
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la qual representa el col·lectiu de persones amb discapacitats psíquiques que són
usuàries del Centre Tramuntana i té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels
seus familiars.
Atès que per garantir el desenvolupament d’aquesta col·laboració es creu convenient
la signatura d’un conveni.
Vistos els antecedents de raó
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Palafrugell i AFATRAM, per aquest any 2013.
Segon.- Aprovar, amb càrrec a la partida pressupostària núm.: 52.231.48907, una
aportació econòmica, per a l’any 2013, de 1.800,00 € (mil vuit-cents euros), tal i com
s’estableix en el pacte segon del conveni.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per a la firma de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

8.- EDUCACIÓ
8.1 PREUS DE NOUS MÒDULS FORMATIUS PER A ADULTS QUE S'OFEREIXEN
PER AL 2N QUADRIMESTRE DEL CURS 2013-2014. -AprovacióVist que l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament fa una oferta de formació no reglada per
donar resposta a diverses necessitats formatives de la població que no són ateses pel
Centre de Formació d’Adults de la Generalitat
Atès que cal comprometre els alumnes amb una contribució al pagament de la
despesa pública que representen els cursos,
Com que, per altra banda, en aquest moment en què hi ha tantes persones a l'atur i el
poder adquisitiu de tothom ha baixat considerablement, es vol facilitar l’accés dels
ciutadans a la formació
Atès que s'han programat alguns cursos nous

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Aprovació dels següents preus públics:
Mòduls formatius
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Taller pràctic de WordPress

6h

26,00 €

Fotografia avançada

45 h

180,00 €

Monogràfic de flaix

45 h

180,00 €

9.- IPEP
9.1 CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS DINS EL PROGRAMA DE
CATALUNYA EMPRÈN.- Aprovació.Vist que l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, acorden participar conjuntament en el projecte per la subvenció del
Programa Catalunya Emprèn, amb l’objectiu de destinar els imports rebuts en el
desenvolupament d’accions de suport a l’emprenedoria.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell (IPEP) i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, dins el Programa Catalunya
Emprèn, amb el següent redactat a les seves clàusules:
“Primera
L’objecte d’aquest conveni és el projecte “Programa de foment integral a
l’emprenedoria, dins el programa de Catalunya Emprèn” que desenvoluparan
conjuntament les dues entitats en el cas que s’atorgui l’ajut sol·licitat a la Direcció
General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom. El projecte permetrà
compartir, millorar i ampliar un conjunt de recursos, eines i metodologies de formació i
acompanyament a projectes empresarials.
Segona
En el marc del projecte cada un dels socis realitzarà, en el cas que s’atorgui l’ajut
sol·licitat a la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, les
següents accions:
IPEP - Ajuntament de Palafrugell:
Tutoria dels emprenedors de Palafrugell i àrea d’influència Organització
d’accions formatives a Palafrugell
Organització de les accions de consultoria a Palafrugell
Difusió del projecte a l’àrea d’influència de Palafrugell
Realitzarà la sol·licitud de l’ajut, la seva justificació i la distribució de
fons corresponents a cada una de les entitats segons acords i projecte
aportat.
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Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:
Tutoria dels emprenedors de Sant Feliu de Guíxols i àrea d’influència
Organització d’accions formatives a Sant Feliu de Guíxols
Organització de les accions de consultoria a Sant Feliu de Guíxols
Difusió del projecte a l’àrea d’influència de Sant Feliu de Guíxols
Entrega a l’IPEP de la informació necessària per tal de tramitar la
justificació de l’ajut
Tercera
L’Ajuntament de Palafrugell serà el representant de les entitats sol·licitants, essent
responsable com a tal de sol·licitar l’ajuda i aportar la documentació justificativa
pertinent, alhora que realitzar la transferència a cada entitat participant dels fons que li
corresponguin, una vegada rebuts per l’entitat coordinadora. Tot això sense perjudici
dels drets i obligacions que, derivats de la condició de beneficiaris, tenen el
representant i els participants.
Quarta
El projecte té previst d’iniciar-se el 17 de desembre de 2013 i finalitzarà el 30 de
novembre 2014. En el marc del projecte els dos socis definiran un pla de continuïtat.
Cinquena
El cost total del projecte es repartirà entre cada un dels socis de la manera següent:
IPEP - Ajuntament de Palafrugell:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:

52,28%
47,72%

Sisena
El projecte ha estat presentant a la convocatòria d’ajuts del Programa integral de
foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i
Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn, d’acord amb el que
s’estableix a la Resolució de 30 d’octubre de 2013 del Departament d’Empresa i
Ocupació publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6497 de 8 de
novembre de 2013.
Setena
Les parts signants intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin
sorgir del desenvolupament del conveni. En cas de que no sigui possible, les parts
signants sotmetran les divergències en relació a la interpretació o al compliment
d’aquest conveni per la via contenciós-adminitrativa, amb submissió de les parts als
tribunals de Girona.
Vuitena
Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura. La seva vigència
finalitzarà el 31 de desembre de 2014.”
Segon.- Notificar a l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) i a l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols i a l’àrea d’Intervenció de l’Ajuntament de Palafrugell, per als efectes
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que correspongui.

9.2 ATORGAMENT SUBVENCIONS ESTABLIMENTS 2013.- Aprovació.Vista la documentació presentada pels establiments que han sol·licitat durant l’exercici
2013 la subvenció per a les inversions de millora de la imatge exterior i accessos als
establiments, millores d'estalvi energètic, foment de l'emprenedoria i foment de la
innovació i la competitivitat; d’acord amb les bases aprovades a tal efecte.
Vist l’informe aprovat per l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en data 10
de desembre de 2013 per a la distribució dels esmentats ajuts.
Atès que no ha estat exclòs de la subvenció cap empresa o establiment sol·licitant, per
motiu d'incompliment d'algun dels requisits de les bases.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la concessió de les subvencions per inversions dels capítols recollits
en les bases, d’acord amb el següent detall:
Establiments i Empreses
Alter Ego Palafrugell, S.C.
Ana Serrano Jofra
Carles Güell Prats
Centre Mèdic Palafrugell, S.L.
H.E.P.A.S.A

Import proposat
2.000,00 €
311,91 €
896,51 €
2.000,00 €
1.104,00 €

Capítols
Capítol. III
Capítol. I
Capítol. III
Capítol. IV
Capítol I i IV

Hotel Sant Roc, S.A.
Palé Paper, S.L.

2.000,00 €
925,75 €

Capítol. I, II i IV
Capítol I i IV

Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec a la partida pressupostària
següent 32.430.77001 del Pressupost de Despeses de l’Ajuntament, per import de
9.238,17 €.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats, a l’Institut de Promoció Econòmica i
al departament de comptabilitat pels seus efectes oportuns.

10.- JOVENTUT
10.1 HORES EXTRAORDINÀRIES DELS TREBALLADORS DE L'ÀREA DE
JOVENTUT PER A LA FESTA DE CAP D'ANY 2013.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest assumpte de l'ordre del dia de la sessió.

10.2 CONTRACTE MENOR PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGURETAT
DURANT LA FESTA DE CAP D'ANY 2013.- Aprovació.
JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013
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Atès que l’Ajuntament de Palafrugell ha sol·licitat a l’empresa PHOENIX Vigilancia y
Seguridad, SA pressupost pels serveis de seguretat durant la Festa de Cap d’Any
2013 (nit de l’1 de gener de 2014).
Atès que l’esmentada oferta consisteix en un servei de vigilància i de protecció a la
instal·lació habilitada a la Bòbila, la nit de Cap d’Any (nit del 31 de desembre de 2013
a l’1 de gener de 2014).
Atès el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre, del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: Adjudicar a l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad, SA, amb NIF A63321228, representada pel senyor Julio Álvarez Pérez, i domicili social al carrer dels
impressors Oliva núm. 2, baixos – 17005 GIRONA, el contracte administratiu per dur a
terme el servei de vigilància i de protecció, durant la Festa de Cap d’Any, a les
instal·lacions habilitades a la Bòbila de Palafrugell, que inclou disposar de personal
vigilant durant la nit del dia 1 de gener de 2014. La prestació i l’horari d’aquest servei
és el què seguidament es detalla:
• Dia 1 de gener de 2014: de les 01.00 hores a les 07.00 hores (4 vigilants de
seguretat sense arma) = 24 hores (x 50 €/h) = 1.200 € + 21% d’IVA = 1.452 €.
Aquest servei s’adjudica pel preu total de mil dos-cents euros (1.200 €), IVA inclòs.
Segon: Adjudicar a l’empresa OPCIÓN A Servicios Integrales, SL, amb NIF B63321251, representada pel senyor Julio Álvarez Pérez, domicili social al carrer dels
Impressors Oliva, 2 B – 17005 de GIRONA, el contracte administratiu per dur a terme
el servei de control, durant la Festa de Cap d’Any, a les instal·lacions habilitades a la
Bòbila, que inclou el servei d’un controlador d’accessos. La prestació d’aquest servei
és el que seguidament es detalla:
• Dia 1 de gener de 2014: de les 01.00 hores a les 07.00 hores (1 controlador
d’accessos) = 6 hores (x 35 €/h) = 210 € + 21% d’IVA = 254,10 €.
Aquest servei s’adjudica pel preu total de dos-cents cinquanta-quatre euros amb deu
cèntims (254,10 €), IVA inclòs.
Tercer: Autoritzar la despesa total de mil set-cents sis euros amb deu cèntims
(1.706,10 €) anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22617.
Quart: Així mateix, per tal de reforçar preventivament les actuacions de seguretat, el
cap de la Policia Local i el representant de l’empresa PHOENIX Vigilancia y Seguridad,
SA, dos dies abans de l’acte, hauran de reunir-se per a la coordinació i el bon
funcionament del servei de vigilància, protecció i control durant el dia de la Festa de
Cap d’Any de Palafrugell. A més, a l’inici del servei caldrà posar-se en contacte amb el
JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013
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responsable de l’operatiu policial per rebre les instruccions oportunes.
Cinquè.- Traslladar l’acord d’aquest contracte a la Policia Local.
Sise.- Facultar àmpliament a l’Alcalde President per realitzar les actuacions pertinents
per a l’efectivitat d’aquest acord, inclosa la signatura del contracte.

10.3 FESTA DE CAP D'ANY 2013 I BENVINGUDA AL PRIMER SOL DE L'ANY AL
FAR DE SANT SEBASTIÀ. Actuacions musicals i infraestructures. Aprovació.
Atès que la propera nit del 31 de desembre de 2013 i 1 de gener de 2014 se celebrarà
la Festa de Cap d’Any de Palafrugell a la Bòbila i la pujada al Far de Sant Sebastià per
veure el primer sol de l’any, organitzat per l’Àrea de Joventut
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer: aprovar la contractació de les infraestructures i actuacions que es detallen a
continuació:
ARTS MANAGERS, SL
CIF B60731767
per a l’actuació del grup THE COVERS BAND
3.206,50 €, IVA inclòs
MUUNK CORPORATION SL
CIF B66043290
per a la contractació de l’espectacle el Tour2M13
(actuació dels DJ Roger Carandell i Ernest Codina)
2.420,00 €, IVA inclòs
Cobla Baix Empordà
MUSICAT
NIF G-17734948
per a l’audició de sardanes al Far de Sant Sebastià
el dia 1 de gener de 2013 a les 07.00 h
1.930,00 €, exempts d’IVA
DEPALOL MULTIMÈDIA SLU
NIF B55124267
per a la instal·lació del set visual eltour.cat
816,75 €, IVA inclòs
SONA SO I LLUM, SC
CIF J55070825
en concepte de lloguer d’equips i tècnics de llum i de so
2.420,00 €, IVA inclòs
HOTEL ÀNCORA, SC
JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013

13

NIF J17516311
3 habitacions per als músics (segons contracte)
211,82 €, IVA inclòs
Total

_______

____11.005,07 €, IVA inclòs

Segon: la present despesa anirà a càrrec de la partida núm. 61.337.22617.
Tercer: els pagaments d’ARTS MANAGERS, SL, MUUNK CORPORATION SL i
HOTEL ÀNCORA, SC s’hauran de realitzar en el transcurs de la mateixa nit del 31 de
desembre mitjançant xec bancari.
Quart: aprovar en motiu de la Festa de Cap d’Any, a la Bòbila, un horari màxim de
tancament del recinte a les 07.00 h.
Cinquè: facultar al senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que calguin
per a l’execució d’aquest acord.

11.- MEDI AMBIENT
11.1 DEVOLUCIÓ FIANÇA COMPOSTAIRES
Atès que l’Ajuntament de Palafrugell fomenta el compostatge casolà com a via de
gestió dels residus orgànics a les llars del municipi.
Atès que per inscriure’s a la campanya i adquirir un compostador cal prèviament
efectuar el pagament d’una fiança de 20 euros.
Atès que la devolució d’aquesta fiança s’efectua per mitjà de les visites
d’assessorament quan es comprova que les persones inscrites usen correctament el
compostador.
Atès tots els punts que s’han exposat anteriorment, es considera oportú, aprovar la
devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es detallen a la taula
següent. El sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de complimentar el document
informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució de la fiança.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució de les fiances a les persones i per les quantitats que es
detallen a la taula següent. La persona sol·licitant haurà de presentar el DNI i haurà de
complimentar el document informant del nº de compte corrent per efectuar la devolució
de la fiança.
Nº INSCRIPCIÓ CAMPANYA
296
JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013

COGNOM I NOM
Delgado Fernández, Antònia

IMPORT
20
14

300

Reig Anglada, Marcel

20

Segon.- Notificar aquest acord a l’Àrea de Tresoreria, l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de
Medi Ambient.

12.- TRESORERIA
12.1 SOREA, SA. PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT
CONSUMIDORS, MES DE NOVEMBRE 2013.- Aprovació.-

D'AIGUA A GRANS

Vist el padró de Taxes per prestació del servei de subministrament d’aigua potable a
domicili, realitzat per l’empresa concessionària SOREA SA. corresponent al mes de
novembre de 2013, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
Concepte
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
(1) Quota
(2) Consum
Sobreelevació
Cons. i lloguer
Clavegueram
Escombraries
Incendis
SUBTOTAL
ACA
Cànon aigua
SUBTOTAL
TOTAL PADRÓ

B. IMPOS.

2.978,63
3.788,52

61
5.907
0
IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

6.767,15
37,57
77,10
929,33
3.372,80
6,37
11.190,32

676,71
3,75
680,46

16,19
16,19

7.443,86
41,32
93,29
929,33
3.372,80
6,37
11.886,97

7.742,91
7.742,91
18.933,23

774,29
774,29
1.454,75

16,19

8.517,20
8.517,20
20.404,17

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes de novembre de 2013, grans
consumidors, que importa la quantitat total de VINT MIL QUATRE-CENTS QUATRE
EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (20.404,17 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
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desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
telèfon : 972 300 255, Palafrugell
- Horari de cobrament :

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

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

13.- RENDES
13.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
13.1.1 RECLAMACIÓ LLUÍS ESTAÑOL SITJAS. DEVOLUCIÓ REBUT AIGUA
2013/01. ESTIMACIÓ
Vista la queixa de data 9 de maig de 2013 presentada pel Sr. LLUÍS ESTAÑOL
SITJAS, sol·licitant la revisió de la liquidació 2013/01 de subministrament d’aigua de la
pòlissa 4456506.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment:
“En contestació a la queixa de data 9 de maig de 2013 referent a la reclamació a nom
de Lluís Estañol Sitjas, del cr. De la Barceloneta núm. 21 de Palafrugell, els informem:
Que s´han facturat 40m3 en la liquidació del període 2013/01 quan s'haurien de haver
facturat 0m3, degut a un error en la lectura del comptador. Procedim a fer els càlculs
que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2013/01
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- lectura errònia 490 lectura correcta 450
- facturats 40m3 i s´haurien d´haver facturat 0m3
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’
import total de 49,71 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’
interessat , d’acord amb el següent detall:

2013/01

Tarifa

pòlissa 4456506
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
AIGUA INDUSTRIAL
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

7,20
0,5902

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE
INDUSTRIAL

40

0

40

7,20 €
23,61 €

0

7,20 €
0,00 €

10%

0,00 €
30,81 €
3,08 €

0,00 €
7,20 €
0,72 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25%

5,90 €

0,00 €

Brosses

0,00

0,00 €

0,00 €

Imports Cànon
ACA INDUSTRIAL

0,7371

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

10%

40

29,48 €

18 13,27 €

29,48 €
2,95 €
74,45 €

13,27 €
1,33 €
24,74 €

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

13.1.2 RECLAMACIÓ ANTONIO CAPILLA BUENO.
ESCOMBRARIES 2012/03 AL 2013/03. ESTIMACIÓ.
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Vista la instància de data 8 de maig de 2013, amb núm. de registre d’entrada 6312, a
nom de JESUS SANCHEZ NAVARRO en representació de ANTONIO CAPILLA
BUENO, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d’aigua, amb núm. de pòlissa 8789103, al·legant que la facturació correspon al terme
municipal de Regencós.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 11 de juny a nom de Jesús
Sanchez Navarro, com a representant del sr. Antonio Capilla del camí de sota els
arbres nº1 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de
subministrament d'aigua dels períodes 2012/03 a 2013/03 al·legant que el seu
subministrament pertany a Regencós i s’està facturant indegudament a Palafrugell.
Els informem que tot i que aquesta finca pertany a Regencós, el subministrament
d’aigua es fa des de Palafrugell, pel què el consum s’ha de pagar a aquest últim
municipi, és a dir, que les facturacions s’emeten correctament en quant a aigua, pel
què fa a les escombraries es cobren indegudament ja que es deuen liquidar al T.M. de
Regencós, per tant, procedim a fer el càlcul que correspondria a les nova liquidació
dels períodes establerts.
Procedim a fer els càlculs degudament corregits:
IMPORT
REBUT

DIFERÈNCIA
A

PÒLISS TRIMES
A
.
ERRÒNI

MODIFICAT

RETORNAR

8789103 2012/03 26,75

6,19

20,56 €

IMPORT

19,49
8789103 2012/04 56,69

37,20 €

8789103 2013/01 55,22

18,02

37,20 €

8789103 2013/02 56,19

18,99

37,20 €

8789103 2013/03 86,71
49,51
DIFERÈNCIA A RETORNAR

37,20 €
169,36 €

En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’ interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques del període
2012/03 al 2013/02, prèvia presentació dels rebuts corresponents, per un import total
de 169,36 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat.
JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013
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Segon.- Notificar el present acord a SOREA per tal que doni de baixa el concepte de
taxes escombraries domèstiques de les liquidacions amb núm. de pòlissa 8789103.
Tercer.- Notificar el present acord a l' interessat.

13.1.3 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 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.
JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013
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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:
Exercici

Número
pòlissa

Titular

Import
retornar

2013

4451810

ALSIUS JURIOL CARLES

44,64 €

2013

4458152

FERRER CUENCA JORDI

44,64 €

2013

4458230

GARCIA SANZ TERESA

44,64 €

2013

4472429

MITJÀ GALCERAN MARTA 44,64 €

2013

4467140

TARDIO GEMAR ANTONI

44,64 €

2013

4456315

VILA DE LA PEÑA ANGEL

44,64 €

a

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
bancaris de les persones interessades.
Tercer.- Notificar a les persones interessades i als departaments d’Intervenció i
tresoreria.

13.1.4 RECLAMACIÓ MARIA
D'INGRESSOS INDEGUTS

HELENE

ARLIE

APROVAR

DEVOLUCIÓ

Vista la instància amb registre d'entrada núm. 9855 de data 12 de juliol de 2013,
presentada per la senyora ARLIE LEPEE, MARIE HELENE, sol·licitant la devolució
del rebut pagat per duplicat en concepte de Taxa Obertura d'Establiments “ Habitatge
Turístic “.
Vist l'informe d'incidències de rebuts/autoliquidacions 2013 pel tràmit de comunicació
d'inici d'activitat d'habitatge d'ús turístic, segons el qual es desprèn que la senyora
ARLIE LEPEE, MARIE HELENE, va pagar de manera duplicada pel mateix concepte
els rebuts núm. 660183 i 661378.
Atès que en data 12 de juny de 2013, es va pagar el rebut núm. 660183 a nom de la
senyora ARLIE LEPEE, MARIE HELENE, per un import de 30,55 Euros en concepte
de Taxa Obertura d'Establiments “ Habitatge Turístic “, de l'habitatge situat al carrer
Vinya Vella, 3er 1e 1a de Calella de Palafrugell.
Atès que en data 28 de juny de 2013, es va pagar el rebut núm. 661378 a nom de la
senyora ARLIE L'EPEE, MARIE HELENE, per un import de 30,55 Euros en concepte
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de Taxa Obertura d'Establiments “ Habitatge Turístic “, de l'habitatge situat al carrer
Vinya Vella, 3er 1e 1a de Calella de Palafrugell.
Vist que es comprova que la senyora ARLIE LEPEE, MARIE HELENE, no té cap
deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom del senyor ARLIE LEPEE,
MARIE HELENE, per un import de TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS-----30,55 Euros- en concepte de Taxa Obertura d'Establiments “ Habitatge
Turístic.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

13.1.5 RECLAMACIÓ INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES Y ARRIENZOS SA,
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.- Estimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 13930 presentada el 15 d'octubre de
2013 per la senyora Susana Sandín Llorente, en representació de la societat
INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES Y ARRIENDOS SA, on sol·licita la devolució
d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns immobles en relació a la finca
amb referència cadastral 4411501EG1441S0001ZW, al·legant que la seva
representada no és la propietària d'aquesta finca.
Vist el projecte de reparcel·lació de l'any 2007 del Pla Parcial del sector Pa 1,13
Piverd Sud de Palafrugell, on aquesta finca es correspon amb la resultant núm. 2 i se
l'adjudica l'Ajuntament de Palafrugell.
Atès que en data 24/12/2008 l'Ajuntament transmet aquesta finca a la societat
FACTOR HABAST SL.
Atès que en en el tràmit d'alta al Cadastre d'aquesta reparcel·lació les dades gràfiques
i alfanumèriques d'aquesta finca es van inserir a una nova parcel·la a la qual es va
assignar la referència cadastral 4310120EG1441S, i per error no es va donar de baixa
la referència cadastral 4411501EG1441S0001ZW.
Atès que procedeix la devolució dels imports pagats pels exercicis no prescrits,
2010,2011,2012 i 2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució
d'ingressos indeguts, a nom de la societat INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES Y
ARRIENDOS SA, segons el següent detall:
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Any

N.rebut

Import

Recàrrec

Interessos

A retornar

2010

440308

480,57

0,00

0,00

480,57

2011

508706

486,32

97,26

47,23

630,81

2012

576072

531,50

106,30

24,75

662,55

2013

644840

531,50

0,00

0,00

531,50

TOTAL

2.305,43

Segon.- Aprovar el reconeixement de despeses a càrrec de l’aplicació 12.934.35200
en concepte d’interessos de demora
a favor de la societat INMOBILIARIA DE
CONTRUCCIONES Y ARRIENDOS SA (CIF A08069106) per import de 107,87 euros,
d’acord amb el següent detall:

Exeri
ci

data
pagament

data
aprovació
devolució

Import
total

2010
2011
2012
2013

20/09/2010
12/08/2013
12/08/2013
06/09/2013

17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013
17/12/2013

480,57
630,81
662,55
531,5

dies
118
4
127
127
102

tipus
d'interès

Import
interessos

5%
5%
5%
5%

77,94
10,97
11,53
7,43
107,87

Tercer.- Us informem que l'import total d'aquesta devolució es farà efectiu mitjançant
transferència bancària al compte corrent que figura a la vostra sol·licitud.
Quart.- Iniciar els tràmits pertinents perquè la Gerència del Cadastre de Girona doni
de baixa la referència cadastral 4411501EG1441S0001ZW.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades i a les àrees d'Intervenció,
Tresoreria i Recaptació.

13.1.6 RECLAMACIÓ CARMEN DUCH MIR, DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS
EN CONCEPTE D'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES D'ACORD AMB LA NOVA
VALORACIÓ DE LA SEVA FINCA.- Desestimada.Vista la instància número de registre d'entrada 14302 de data 23 d'octubre de 2013,
presentada per la senyora DUCH MIR,MARIA DEL CARME, on sol·licita la devolució
d’ingressos indeguts, en concepte d’Impost sobre béns immobles, dels tots els anys no
prescrits, en relació a la seva finca del carrer Filipines, 2 esc. 1 01 04, referència
cadastral 6586101EG1368N0006XY, al·legant que el Centre de Gestió Cadastral de
Girona ha modificat el seu valor cadastral.
Vista la proposta de resolució de cadastre amb acord d'alteració de l’expedient núm.
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52194.17/13, de 30/5/2013, on modifiquen la tipologia i ús de la finca de la
interessada, que estaven valorats amb un ús i destí hoteler i es valoren amb un ús i
destí d'habitatge, i en conseqüència disminueix el valor cadastral d'aquesta finca.
Vist l’article 75 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Article 75. Meritació i període impositiu.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació
davant el Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals.
L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de
valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles
de característiques especials coincideix amb la que preveuen les normes
reguladores del Cadastre immobiliari.
Atès que d'acord amb l'article abans esmentat l'acord de cadastre tindrà efectes a
nivell d'Impost sobre béns immobles per a l'exercici 2014
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Informar a la senyora DUCH que per tal de modificar la data d'alteració de la
resolució del cadastre cal presentar recurs davant el Centre de Gestió Cadastral i
Cooperació Tributària de Girona, que és l'organisme que té la competència per a
poder-la modificar (article 4 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei del cadastre Immobiliari ).
Tercer- Notificar aquest acord a la interessada i a les àrees de Recaptació, Tresoreria
i Intervenció.

13.1.7 CONTRIBUENT: EVA BOFILL BARRIGA. APROVACIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS CONCEPTE TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES INDUSTRIALS PER
BAIXA ACTIVITAT. ESTIMACIÓ
Vista la instància amb número de registre d’entrada 13283 de data 3 d’octubre del
2013, presentada per la senyora Eva Bofill Barriga com a representant de la senyora
MARGARIDA BARRIGA FÀBREGA, en la qual sol.licita la devolució corresponent al
quart trimestre del rebut pagat número 626698 en concepte de Taxa per recollida
Escombraries Industrials corresponent a l’exercici 2013 de l’activitat dedicada a “
Venda de cortinatges i teixits “ situada al carrer Sant Martí, número 8, al.legant que
han tancat el local comercial per jubilació de la senyora Margarida.
Vist el que disposa l’article 14è punt 3 de l’Ordenança fiscal reguladora de les Taxes
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per recollida d’escombraries el qual diu textualment:
3. En cas de baixa definitiva de l’activitat, que s'haurà d'acreditar amb baixa de la
llicència municipal d’activitats, es retornarà la quota corresponent als trimestres
en els quals no s’ha exercit cap activitat.
Consultat el padró de l’Impost sobre Activitats Econòmiques es comprova que han
presentat la baixa en data 30 de setembre de 2013.
Vist l’informe emès pel departament d’activitats de data 10 de desembre de 2013, el
qual diu textualment:
“ En data 2 d’octubre de 2013 la Sra. Margarida Barriga Fàbrega presenta sol.licitud
de baixa de l’activitat comercial de venda de cortinatges i teixits, amb número de
registre d’entrada 13232, establiment ubicat en el c. Sant Martí, número 8 de
Palafrugell, titularitat de la serva filla, Sra. Eva Bofill Barriga.
La documentació adjunta de comunicació de baixa-cessament de l’activitat,
comunicada a l’Agència Tributària, és de 30 de setembre de 2013.
Valorada la sol.licitud formulada i la documentació adjunta, es considera la data de 30
de setembre de 2013 com a data de cessament efectiu de l’activitat, i es procedeix a
anotar-ho a la base de dades municipal d’activitats en l’expedient 1481/96 “.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom de la senyora EVA BOFILL
BARRIGA, tal com segueix a continuació:
Exercici Número rebut Import pagat
Import Correcte
Total a retornar
2013

626698

229,24 €

171,93 €

57,31 €

Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la persona interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent a les Taxes per Recollida Escombraries com
a local sense activitat.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i als departaments de
tresoreria, activitats i Intervenció.

13.1.8 RECLAMACIÓ JOAQUIM OLIU PLAJA, DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS EN CONCEPTE D'IBI DE L'EXERCICI 2013.- Desestimada.Vista la instància número de registre d'entrada 14969 de data 8 de novembre de 2013
presentada pel senyor OLIU PLAJA JOAQUIM, on sol·licita la devolució d’ingressos
indeguts en concepte d’IBI de l'exercici 2013, en relació a la seva finca del carrer
Sagunt, 23, referència cadastral 4206219EG1440N0001SM, al·legant que el Centre de
Gestió Cadastral de Girona ha modificat la superfície construïda d’aquesta finca i ha
disminuït els seu valor cadastral.
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Vista la proposta de resolució del cadastre amb acord d'alteració cadastral de
l’expedient núm. 394074.17/12, de 19/4/2013, on es redueix la superfície construïda de
la finca de l'interessat i en conseqüència disminueix el seu valor cadastral.
Vist l’article 75 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
Article 75. Meritació i període impositiu.
1. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació
davant el Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost
immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals.
L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de
valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles
de característiques especials coincideix amb la que preveuen les normes
reguladores del Cadastre immobiliari.
Atès que d'acord amb l'article abans esmentat l'acord de cadastre tindrà efectes en
l'Impost sobre béns immobles de l'exercici 2014.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Informar al senyor OLIU que per modificar la data d'alteració de la resolució
del Cadastre cal presentar recurs davant el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació
Tributària de Girona, que és l'organisme que té la competència per a poder-la
modificar ( article 4 del RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei del cadastre Immobiliari).
Tercer- Notificar aquest acord a l’interessat, a les àrees de Recaptació, Tresoreria i
Intervenció.

13.1.9 RECLAMACIÓ EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PALAFRUGELL SL,
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS EN CONCEPTE D'IBI DELS EXERCICIS
2009 A 2012.- Estimada.Vista la instància amb núm. de registre d'entrada 15420 presentada el 19 de
novembre de 2013 pel senyor Juan Nicolás Díaz Jurado, en representació de la
societat EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PALAFRUGELL SL, on sol·licita la
devolució d'ingressos indeguts en concepte d'Impost sobre béns immobles dels
exercicis 2009 a 2012, al·legant que la Gerència Territorial del Cadastre de Girona ha
estimat el recurs presentat i ha modificat els efectes de l'acord d'alteració cadastral, en
relació a la finca rústica situada al polígon 2 parcel·la 92, paratge el Falguerar, de
Llofriu, referència cadastral 17124A00200092.
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Vist l'acord d'alteració cadastral (expedient 21246761.98/11) emès per la Gerència del
Cadastre de Girona en data 14/11/2013, on es modifica els efectes d'alteració
cadastral de l'expedient 219634/12, que ha de ser el 20/10/2006, perquè aquesta data
és la que es va aplicar en la valoració de les construccions de la finca efectuada en
l'expedient núm. 21246761/11 (902N declaració cadastral - alta nau agrícola valorada
com a industrial).
Vista la liquidació d'IBI núm. 550665, d'import total 2.466,76 euros, corresponent als
exercicis 2009 a 2011, que consta com a pagada en data 23/7/2012.
Vist el rebut d'IBI núm. 551157, d'import 910,24 euros, corresponent a l'exercici 2012,
que consta com a pagat en data 30/8/2012.
Atès que es comprova que EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PALAFRUGELL SL
no té deutes pendents en fase executiva al servei de Recaptació Municipal.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la devolució
d'ingressos indeguts, en concepte d'Impost sobre béns immobles, a nom de la societat
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PALAFRUGELL SL, per un import total de
3.377,00 euros, segons el següent detall:
Any

N. rebut

Quota

A retornar

2009
2010
2011

550665

810,86
823,03
832,87

2.466,76

2012

551157

910,24

910,24

Total a retornar

3.377,00

Segon.- Informar a la persona interessada que la devolució aprovada en el punt
anterior es farà efectiva, mitjançant transferència bancària, al compte corrent que
consta a la seva sol·licitud.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a les àrees d'Intervenció,
Tresoreria i Recaptació.

13.1.10 RECLAMACIÓ MONTSERRAT BUSSOT BAREYA. NOVA LIQUIDACIÓ
REBUT AIGUA 2013/03 PER FUITA. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 4 de novembre de 2013 a nom de MONTSERRAT BUSSOT
BAREYA, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua
del 3r. Trimestre de 2013, amb núm. de pòlissa 4455936, al·legant fuita en les seves
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instal·lacions interiors.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 4 de novembre a nom de
MONTSERRAT BUSSOT BAREYA, del cr. Brugarol nº 77 de Palafrugell, sol·licitant la
revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua del període 2013/03
al·legant que l’excés de consum és degut a una fuita d'aigua en les seves
instal·lacions interiors.
Vist l’article 44.6 del Reglament de Servei de Subministrament d'aigua que diu
textualment :
“6.- Si malgrat l´esmentat en el punt anterior, es produís alguna anomalia ocasionada
per una avaria interna de l’abonat, que degut a una fuita a la seva instal·lació li
representés un notable increment del seu consum d'aigua i del total facturat per aquest
concepte; i davant de la reclamació del propi abonat, que comportarà l’autorització per
tal d'examinar les seves instal·lacions per part del prestador de servei, prevista a
l'article 59 d'aquest Reglament, s'actuarà de la següent manera:
- Es demanarà un certificat emès per un tècnic homologat respecte a l’estat de les
instal·lacions, amb descripció de la reparació i l’avaria soferta.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi sobre l’estat de manteniment de la
xarxa i les instal·lacions de l’abonat; en aplicació dels articles 6.è, 33 i 36.2 d'aquest
Reglament.
- Es demanarà el prestador del Servei que informi dels consums realitzats per l’abonat
en els darrers tres anys, per tal de verificar les pautes i homogeneïtat dels seus
consums en cada període i tram de la tarifa.
En funció de la informació obtinguda i si es presumeix que, per part de l’abonat s’han
pres les mesures de caució apropiades, per tal de no perjudicar-lo econòmicament de
manera innecessària, serà facultat de l´Ajuntament ordenar la facturació dels consums
totals de l’aigua a pagar de manera proporcional als consums històrics del mateix
període i tram, obtinguts de la informació estadística de l’abonat, addicionant-se el
major consum final al tram 2 de la tarifa, en lloc del tram 3.”
I seguint les directrius establertes en la instrucció 3/2007 d'aplicació del cànon de
l'aigua per a usos domèstics en cas de fuita.
Procedim a fer els càlculs de la nova liquidació corresponent al trimestre 2013/03 per
fuita.”
En aquests moments resta pendent el rebut 2013/03 per un import de 2.390,81€.”
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:
2013/03

Tarifa

JGL2013/49 de 17 de desembre de 2013

Consum Real
27

Pólissa 4455936
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

453

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

7,20 €
30,00 10,85 €
30,00 19,50 €
393,00 426,92 €
0,00 €
464,46 €
46,45 €

1,8400

1,84 €
0,39 €

prevenció0,0000

0,00 €

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

114,32 €
0

0,00 €
0,00 €
37,20 €

47
32
16
358

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

21,00 €
32,94 €
41,18 €
1.474,10 €
1.569,22 €
156,92 €
2.390,81 €

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
2013/03
Pólissa 4455936
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc

Tarifa

Nova factura
453

7,20
0,3615
0,6500
1,0863
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Preu reduit fuites
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

no tenim

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400

1,84 €
0,39 €

prevenció0,0000

0,00 €

Servei
Incendis

0,00 €
293,00 €
29,30 €

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

71,45 €
0

0,00 €
0,00 €
37,20 €

47
3
0
0
403
453

21,00 €
3,09 €
0,00 €
0,00 €
207,42 €
231,52 €
23,15 €
687,84 €

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’interessada.

13.1.11 RECLAMACIÓ KOSA BISTRO SCP. NOA LIQUIDACIÓ REBUT AIGUA
2013/03. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa presentada en data 14 de novembre de 2013 per la Sra. ELIA
ZURITA SANTANA en representació de KOSA BISTRO SCP amb NIF J55076285,
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sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua 2013/03,
amb núm. de pòlissa 4453678, al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 14 de novembre de 2013, referent
a la reclamació a nom de KOSA BISTRO SCP amb NIF J55076285 i en el seu nom i
representació Elia Zurita Santana del contracte del cr. Dels Valls nº 16 de
Palafrugell, els informem:
Que s’han facturat 118m3 en la liquidació del període 2013/03 quan s’haurien de
haver facturat 56m3, degut a una lectura en base a estimació. Procedim a fer el càlcul
que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2013/03
-lectura correcta 1988
-facturats 118m3 i s’haurien d’haver facturat 56m3
En aquests moments resta pendent de pagament el rebut 2013/03 per un import
de 237,04€.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa la liquidació en concepte de subministrament d’aigua que
consta pendent, d’acord amb el següent detall:
2013/03
pòlissa 4453678
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
AIGUA INDUSTRIAL

Tarifa

Consum FACTURAT
118

7,20
0,5902

7,20 €
118 69,64 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
76,84 €
7,68 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

25%

17,41 €

Clavegueram

prevenció
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Brosses

37,20

Imports Cànon
ACA INDUSTRIAL

0,7371

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

37,20 €

118 86,98 €
86,98 €
8,70 €
237,04 €

10%

Segon.- Aprovar una nova liquidació en concepte de subministrament d’aigua,
d’acord amb el següent detall:
2013/03

Tarifa

pòlissa 4453678
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
AIGUA INDUSTRIAL

Consum
INDUSTRIAL
56

7,20
0,5902

7,20 €
56 33,05 €

Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

10%

0,00 €
40,25 €
4,03 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

Clavegueram

25%

8,26 €

Brosses

37,20

37,20 €

Imports Cànon
ACA INDUSTRIAL

0,7371

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

CORRECTE

prevenció

10%

56 41,28 €
41,28 €
4,13 €
137,37 €

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
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recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Un cop hagi vençut el termini, els deutes seran exigits pel procediment de
constrenyiment, amb els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora que
corresponguin i, en el seu cas, les costes que es produeixin, d’acord amb el que
disposa l’article 161.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Quart.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessada.

13.1.12 RECLAMACIÓ FRANCISCO PIEDRA GÓMEZ. DEVOLUCIÓ TAXES
ESCOMBRARIES PERÍODES 2009/02 A 2013/02. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 11 de novembre de 2013, a nom de FRANCISCO PIEDRA
GÓMEZ, sol·licitant la revisió de les liquidacions en concepte de subministrament
d’aigua, amb núm. de pòlissa 4470467, al·legant que les taxes d’escombraries
corresponen al terme municipal de Regencós.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment::
“En resposta a la vostra sol·licitud d'informe de data 11 de Novembre a nom de
Francisco Piedra Gomez, del carrer Mas Resplandis nº2 N de Palafrugell, sol·licitant
la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d'aigua dels períodes
2009/02 a 2013/02 al·legant que el seu subministrament pertany a Regencós i s’està
facturant indegudament el concepte de brosses a Palafrugell.
Els informem que tot i que aquesta finca pertany a Regencós, el subministrament
d’aigua es fa des de Palafrugell, pel què el consum d'aigua s’ha de pagar a aquest
últim municipi, pel què fa a les escombraries es cobren indegudament ja que es
liquiden al T.M. De Regencós, per tant, procedim a fer el càlcul que correspondria a
les nova liquidació dels períodes establerts.
Procedim a fer els càlculs degudament corregits:

PÒLISSA
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467

TRIMES.
2009-02
2009-03
2009-04
2010-01
2010-02
2010-03
2010-04
2011-01
2011-02
2011-03
2011-04
2012-01

IMPORT
ERRÒNI
49,36 €
49,48 €
52,33 €
52,46 €
53,17 €
52,69 €
53,17 €
52,69 €
53,17 €
55,73 €
58,57 €
54,81 €
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REBUT
MODIFICAT
17,24 €
17,36 €
17,83 €
17,96 €
18,67 €
18,19 €
18,67 €
18,19 €
18,67 €
21,23 €
23,11 €
19,35 €
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4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467
4.470.467

2012-02
2012-03
2012-04
2013-01
2013-02

56,00 €
57,37 €
59,13 €
56,19 €
57,17 €
923,49 €

20,56 €
21,92 €
21,93 €
18,99 €
19,97 €
329,84 €

TOTAL…….

En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a favor de l’ interessat i en
conseqüència retornar la taxa per recollida d’escombraries domèstiques del període
2009/02 al 2013/02, prèvia presentació dels rebuts corresponents, per un import
total de 593,65 euros, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’
interessat.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.

13.1.13 RECLAMACIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA EDUCATIVA VEDRUNA
GIRONA SOL·LICITANT L'EXEMPCIÓ EN L'IBI I L'IAE DE L'EXERCICI 2014.Estimada.Vista la instància número de registre d'entrada15667 de data 25 de novembre de 2013
presentada per la senyora Anna Vilà Bonmatí, en representació de la FUNDACIO
PRIVADA EDUCATIVA VEDRUNA GIRONA, amb CIF G17896580, on sol·licita
l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana i de l'Impost sobre
activitats econòmiques per a l’exercici 2014, en relació a les finques amb referència
cadastral 4108130EG1440N0001WM, c.Tarongeta, 100 i 4108102EG1440N0001GM,
carrer Sant Sebastià, 85, en virtut de l'establert a l'article 15 de la Llei 49/2002 i l'article
62.2.a del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vist l’article 15 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 15. Tributs locals.
1.Estaran exempts de l'impost sobre béns immobles els béns dels quals siguin titulars,
en els termes que preveu la normativa reguladora de les hisendes locals, les entitats
sense finalitats lucratives, excepte els afectes a explotacions econòmiques no
exemptes de l'impost sobre societats.
2. Les entitats sense fins lucratius estaran exemptes de l'Impost sobre activitats
econòmiques per les explotacions econòmiques a què es refereix l'article 7 d'aquesta
Llei, no obstant, aquestes entitats hauran de presentar declaració d'alta en la matrícula
d'aquest impost i declaració de baixa en cas de cessament en l'activitat.
3. Estaran exempts de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana els increments corresponents quan l'obligació legal de satisfer l'impost recaigui
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sobre una entitat sense fins lucratius.
En el supòsit de transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals
de gaudi limitatius del domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per una
entitat sense fins lucratius, l'exempció en l'esmentat impost estarà condicionada al fet
que aquest terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar l'exempció en
l'Impost sobre béns immobles.
4. L'aplicació de les exempcions que preveu aquest article estarà condicionada al fet
que les entitats sense fins lucratius comuniquin a l'ajuntament corresponent l'exercici
de l'opció regulada en l'apartat 1 de l'article anterior i al compliments dels requisits i
supòsits relatius al règim fiscal especial regulat en aquest títol.
5. El que disposa aquest article s'entén sense perjudici de les exempcions previstes en
la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que d'acord amb l'article 7è de la Llei 49/2002 estan exempts de l'Impost sobre
societats les rendes obtingudes per ens sense finalitat lucrativa que es derivin
d'explotacions econòmiques d'ensenyament.
Atès que la documentació aportada amb la instància es justifica que la Fundació
Privada Educativa Vedruna Girona consta inscrita en el Registre d'Entitats del
Departament de Justícia i ha comunicat l'opció per a l'aplicació del règim fiscal pels
ens sense ànim de lucre.
Vist l’article 62.2 a) Exempcions del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
2. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits,
totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat.
Vist el certificat emès en data 7/11/2013 pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya pel curs 2013-2014, en el qual figura la Fundació Privada
Educativa Vedruna Girona com a centre docent privat concertat, i atès que el concert
educatiu que manté amb l’Administració té caràcter temporal i per tant l’exempció no
ha de tenir un caràcter permanent.
Atès que en base a les anteriors consideracions és procedent estimar aquesta
sol·licitud.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i
de l'Impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2014 en relació a les finques
amb referència cadastral 4108130EG1440N0001WM, carrer Tarongeta, 100 i
4108102EG1440N0001GM, carrer Sant Sebastià, 85.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a l’Àrea d’Intervenció.
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13.1.14 RECLAMACIONS VARIS TAXA PER ENTRADA VEHICLES APROVAR
NOVES LIQUIDACIONS
Vist l’informe emès per l’Àrea d’Urbanisme que diu textualment: “A instàncies de l’Àrea
d’Intervenció d’aquest Ajuntament, he comprovat que en el carrer Miranda núm. 3-5 de
Calella de Palafrugell, amb ref. Cadastral 4669120 i 4669118 existeixen sis passos
de vehicles de 2,45 metres d’amplada, dos d'ells amb placa de gual.
Atès que s’ha comprovat que les plaques de gual existents van ser concedides al
senyor GIMENO ALFONSO, ANTONI, i al senyor BOTEY CARRERAS, LIBERTO
( LOPEZ GUILLEN, VARIANO ).
Vist que la única entrada de vehicles que es paga consta a nom del senyor PUJOL
BADIA, JOSEPA, i merita com a Pas sobre voreres per accés a locals fins a 3 vehicles
i amb placa de gual.
Atès que és procedent la correcció del padró corresponent, quedant de la següent
forma i d’acord amb l’article 8è 1 punt Carrer de 1ª categoria, 2.1 a1) de l’Ordenança
Fiscal reguladora de la Taxa per Entrada de Vehicles, el qual diu textualment: “
Article 8è. Quota Tributària.
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes següents:
ENTRADA DE VEHICLES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA
carrer 1a categoria
2.1 Pas sobre voreres per accés a locals amb capacitat fins a 3 vehicles

49,60

a2) Fins a quatre metres lineals amb placa gual

60,00

Vist el que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària
el qual diu: “Article 66. Terminis de prescripció.
Prescriuen al cap de quatre anys els drets següents:
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les
devolucions d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties. “
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts a nom del senyor PUJOL BADIA,
JOSEP, tal com segueix i previ retorn de l’original dels rebuts a continuació
detalls:
Any

Rebut

Concepte
Taxa per entrada de vehicles

Import
Correcte

Import
Pagat

Toral a
retorna

1a Categ. Pas sobre voreres fins a 3
vehicles amb placa de gual
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2010 417838 cr. Miranda núm. 5

49,60

60,00

-10,40

2011 492784 cr. Miranda núm. 5

49,60

60,00

-10,40

2012 563166 cr. Miranda núm. 5

49,60

60,00

-10,40

2013 631588 cr. Miranda núm. 5

49,60

60,00

-10,40

198,40

240,00

-41.60

TOTAL..................................

Segon.- Aprovar unes noves liquidacions en concepte de Taxa per entrada de vehicles
segons el detall següent, les quals no s’hauran de fer efectives fins la notificació
expressa de la liquidació:
Any

Concepte

Cognoms i nom

Import

2010 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 1

FRANCOTTE, LUCIEN

49,60

2011 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 1

FRANCOTTE, LUCIEN

49,60

2012 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 1

FRANCOTTE, LUCIEN

49,60

2013 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 1

FRANCOTTE, LUCIEN

49,60

Any

Cognoms i nom

Import

2010 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 2

GIMENO ALFOCEA, ANTONI

60,00

2011 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 2

GIMENO ALFOCEA, ANTONI

60,00

2012 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 2

GIMENO ALFOCEA, ANTONI

60,00

2013 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 2

GIMENO ALFOCEA, ANTONI

60,00

Any

Cognoms i nom

Import

2010 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 3

LOPEZ GUILLEN, VALERIANO

60,00

2011 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 3

LOPEZ GUILLEN, VALERIANO

60,00

2012 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 3

LOPEZ GUILLEN, VALERIANO

60,00

2013 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 3

LOPEZ GUILLEN, VALERIANO

60,00

1a Categoria-Pas sobre voreres
fins a 3 vehicles sense placa de
gual i fins a 4 metres

Concepte
1a Categoria-Pas sobre voreres
fins a 3 vehicles amb placa de
gual i fins a 4 metres

Concepte
1a Categoria-Pas sobre voreres
fins a 3 vehicles amb placa de
gual i fins a 4 metres

Any

Concepte
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1a Categoria-Pas sobre voreres fins
a 3 vehicles sense placa de gual i
fins a 4 metres
2010 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 5

FRANCOTTE, RENE

49,60

2011 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 5

FRANCOTTE, RENE

49,60

2012 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 5

FRANCOTTE, RENE

49,60

2013 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 5

FRANCOTTE, RENE

49,60

Any

Cognoms i nom

Import

Concepte
1a Categoria-Pas sobre voreres fins
a 3 vehicles sense placa de gual i
fins a 4 metres

2010 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 6

TEIXIDOR GERONES, MARIA 49,60
DOLORES

2011 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 6

TEIXIDOR GERONES, MARIA 49,60
DOLORES

2012 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 6

TEIXIDOR GERONES, MARIA 49,60
DOLORES

2013 cr. Miranda núm. 5 Esc 1 00 6

TEIXIDOR GERONES, MARIA 49,60
DOLORES

Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificat l’esmentat acord als interessats, a
la Recaptació i Tresoreria Municipal, pels efectes oportuns.

13.1.15 RECLAMACIÓ PERE FARRARONS TURRÓ. DEVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ
AIGUA 2013/03. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 14 de novembre de 2013 a nom de PERE FARRARONS
TURRÓ, sol·licitant la revisió de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua
2013/03, amb núm. de pòlissa 4011070C al·legant error de lectura.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 14 de novembre de 2013, referent
a la reclamació a nom de Pere Farrarons Turro del contracte del cr. D' Aró núm.9 de
Palafrugell, els informem:
Que s’han facturat 0m3 en la liquidació del període 2013/03 quan s’haurien de haver
facturat 36m3, degut a la no lectura del comptador. Procedim a fer el càlcul que
correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
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2013/02
-lectura correcta 1063
-facturats 0m3 i s’haurien d’haver facturat 36m3
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’ import
total de 28,77 euros, corresponent a la diferència entre el consum facturat i el consum
correcte, els quals seran ingressats en el compte corrent de l’ interessat, d’acord amb
el següent detall:
2013/03

Tarifa

pòlissa 4011070C
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

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

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

0

36

0
0
0

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

30
6
0

7,20 €
10,85 €
3,90 €
0,00 €

10%

0,00 €
7,20 €
0,72 €

0,00 €
21,95 €
2,19 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,0000

0,00 €

0,00 €

Clavegueram

25,00%

0,01 €

3,69 €

Brosses

37,2000

37,20 €

37,20 €

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

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

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

prevenció

10%
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18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,04 €
0,80 €
56,19 €

36
0
0
0

16,09 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,09 €
1,61 €
84,96 €
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Segon.- Notificar la present resolució a SOREA i a l’interessat.

13.1.16 RECLAMACIÓ DEL COL·LEGI SANT JORDI ON SOL·LICITA L'EXEMPCIÓ
EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE L'EXERCICI 2014.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d'entrada 16025, de data 3 de desembre de
2013, presentada per la senyora CARME MALLORQUÍ SERRA, en representació de la
societat ARIGEM PAYET SERRA SL (COL·LEGI SANT JORDI) amb CIF B17355983,
on sol·licita l’exempció de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a
l’exercici 2014 de la finca del carrer Tarongeta, 65, referència cadastral
4008103EG1440N0001OM, al·legant que es tracta d’un centre docent que ha subscrit
un concert educatiu amb l’Administració.
Vist l’article 62.2 a) Exempcions del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu textualment:
2. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits,
totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat.
Vist el certificat emès en data 7 de novembre de 2013 pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel curs 2013-2014, en el qual figura el
COL·LEGI SANT JORDI, com a centre privat concertat, i atès que el concert educatiu
que manté amb l’Administració té caràcter temporal i per tant l’exempció no ha de tenir
un caràcter permanent.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’exempció per a l'exercici 2014, en concepte d’Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana, de la finca del carrer Tarongeta, 65, referència
cadastral 4008103EG1440N0001OM.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a l’Àrea d’Intervenció.

13.1.17 RECLAMACIÓ GIAMPERO MAZZA. DEVOLUCIÓ LIQUIDACIONS AIGUA
2013/02 I 2013/03. ESTIMACIÓ.
Vista la queixa de data 6 de novembre de 2014 presentada pel Sr. GIAMPERO
MAZZA, sol·licitant la revisió de les liquidacions 2013/02 i 2013/03 de subministrament
d’aigua de la pòlissa 4470296.
Vist l’informe emès per SOREA, que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe de data 6 de novembre de 2013 referent
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a la reclamació a nom de Giampero Mazza, del cr. Rapiña núm. 24 de Calella de
Palafrugell, els informem:
Que s´ han facturat 66m3 en la liquidació del període 2013/02 quan s'haurien de haver
facturat 7m3, i 0m3 en la liquidació del període 2013/03 quan s'haurien d'haver
facturat 8m3 degut a un error en la lectura del comptador. Procedim a fer els càlculs
que correspondria a les nova liquidació del període establert.
Adjuntem càlculs de la facturacions amb lectura real
2013/02
- lectura errònia 1365m3 lectura correcta 1306m3
- facturats 66m3 i s´haurien d'haver facturat 7m3
2013/03
- lectura errònia 1365m3 lectura correcta 1314m3
- facturats 0m3 i s´haurien d'haver facturat 8m3
En aquests moments no resten rebuts pendents de pagament.”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts i en conseqüència retornar l’
import total de 147,10 euros, corresponent a la diferència entre els consums facturats
i els consums correctes, el qual serà ingressat en el compte corrent de l’ interessat ,
d’acord amb el següent detall:
2013/02

Tarifa

pòlissa 4470296
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua
Cons. Comptador
IVA cons.comp.
Servei

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

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

66

7

7,20 €
30 10,85 €
30 19,50 €
6 6,52 €

7
0
0

7,20 €
2,53 €
0,00 €
0,00 €

10%

0,00 €
44,06 €
4,41 €

0,00 €
9,73 €
0,97 €

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

prevenció0,3900

0,39 €

0,39 €
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Incendis
Clavegueram

25,00%

9,22 €

0,63 €

Brosses

37,2000

37,20 €

37,20 €

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

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

Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

10%

2013/03

Tarifa

pòlissa 4470296
M3. Consum
Imports Aigua
Aigua Quota Servei
Aigua 1er Bloc
Aigua 2º Bloc
Aigua 3er Bloc
Arbitri Municipal
Total aigua
IVA aigua

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

27
18
9
12

12,07 €
18,53 €
23,16 €
49,41 €

18
0
0
0

103,17 €
10,32 €
211,00 €

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8,04 €
0,80 €
60,00 €

Consum
FACTURAT

Consum
CORRECTE

0

8

0
0
0

7,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

8
0
0

7,20 €
2,89 €
0,00 €
0,00 €

10%

0,00 €
7,20 €
0,72 €

0,00 €
10,09 €
1,01 €

Cons. Comptador
IVA cons.comp.

1,8400
21%

1,84 €
0,39 €

1,84 €
0,39 €

Servei
Incendis

0,3900

0,39 €

0,39 €

Clavegueram

25,00%

0,00 €

0,72 €

Brosses

37,2000

37,20 €

37,20 €

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

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

prevenció
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18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

18
0
0
0

8,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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Total cànon
IVA cànon
TOTAL REBUT

10%

8,04 €
0,80 €
56,58 €

8,04 €
0,80 €
60,48 €

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

13.1.18 RECLAMACIÓ MONTSERRAT IDAÑEZ PAGAMENT PROPORCIONAL OVP
I ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 02 d'agost de 2013, presentada per la
senyora IDAÑEZ GALLEGO, MONTSERRAT, sol·licitant pagar la part proporcional de
la Taxa per escombraries industrials i l'OVP ( Ocupació de la via pública ) de
l'establiment situat al carrer d'Aro, núm. 57 L-8 corresponent a l'any 2013.
Atès la consulta d'activitats econòmiques corresponent a l'epígraf 673.2 Altres Cafès i
Bars, segons el qual la senyora IDAÑEZ GALLEGO, MONTSERRAT, va iniciar l'alta
de l'activitat en data 06 de març de 2013 i és va donar de baixa amb efectes des de el
30 d'agost de 2013.
Vist que resten pendents de pagament els rebuts núm. 627.061 a nom del senyor
FRANCO LOPEZ, JESUS en concepte de Taxa per escombraries industrials i el rebut
núm. 660373 a nom de la senyora IDAÑEZ GALLEGO, MONTSERRAT, en concepte
d'OVP per l'activitat desenvolupada en el carrer d'Aro núm. 57 L-8 corresponent a l'any
2013.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa els rebuts núm. 627061a nom del senyor FRNACO LOPEZ,
JESUS i el rebut núm. 660373 a nom de la senyora IDAÑEZ GALLEGO,
MONTSERRAT.
Segon.- Aprovar unes noves liquidacions segons el detall següent, les quals no
s'hauran de fer efectives fins la seva notificació expressa:
ANY CONTRIBUENT
2013 FRANCO
JESUS

CONCEPTE
Taxa per escombraries industrials

IMPORT

LOPEZ, carrer d'Aro núm. 57 L-8
3.- Bars i establiments de begudes i cafès- 16
unit x 58,48 x 3 Trim – 2% Bonificació =
687,72

ANY CONTRIBUENT

CONCEPTE

IMPORT

2013 IDAÑEZ GALLEGO, Taxa per Ocupació de la via Pública- carrer
MONTSERRAT
d'Aro núm. 57 L-8 – 3a Cater Taules i cadires
03 m2 x 18,98 – part Anual.
56,94
20 m2 x 20,40 – part Temporada
408,00
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2013

Taxa Escombraries - 03 m2 - part Anual.
20 m2 – part Temporada.

16,45
51,16

TOTAL......................................................:

532,55

13.1.19 RECLAMACIÓ ASSESSORS LEGALS MONTESINOS SCP APROVAR
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 14623 de data 31 d'octubre de 2013,
presentada pel senyor MONTESINOS COSTA, MANUEL, en representació
d'ASSESSORS LEGALS MONTESINOS, SCP, sol·licitant el retorn de la quantitat
pagada en concepte de Taxa per emissió d'atestats.
Atès l'informe emès per la Policia Local en data 2 de desembre de 2013, que diu
textualment el següent: “Que l'atestat d'accident que el senyor MONTESINOS sol·licita
no és possible facilitar-li, degut a que es tracta de un procediment judicial, per la qual
cosa es convenient l'abonament de la taxa pagada.
Vist que es comprova que la societat ASSESSORS LEGALS MONTESINOS, SCP, no
té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom d'ASSESSORS LEGALS
MONTESINOS, SCP, amb NIF núm. J17884404, per un import de NORANTA-CINC
EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS-----95,70 Euros- en concepte de Taxa per emissió
d'atestats.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipal, pels efectes oportuns.

13.2 MODIFICACIÓ BASES SUBVENCIÓ IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Vist l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2013 segons el qual
s'aproven les bases per a la subvenció de l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana que diu literalment en el punt primer:
2. BENEFICIARIS I REQUISITS
(...)
- Que es tracti de l'habitatge habitual del subjecte passiu. S'entén per habitatge
habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal
d'habitants.
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(...)
3. - Que els subjectes passius no tinguin altres deutes pendents de pagament en
fase executiva. En cas que s'hagi atorgat un fraccionament o ajornament del
deute es podrà atendre la petició d'ajut.
Atès que es la subvenció està destinada a afavorir les rendes més baixes i els casos
en què la habitatge habitual ha estat objecte de cessió a l'entitats bancàries en
pagament de deute o per execució hipotecària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Anul·lar el següent punt referent a les bases per a la subvenció de l'impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana:
2. 2.- BENEFICIARIS I REQUISITS
(...)
- Que els subjectes passius no tinguin altres deutes pendents de pagament en fase
executiva. En cas que s'hagi atorgat un fraccionament o ajornament del deute es
podrà atendre la petició d'ajut.
Segon.- Modificar el punt referent a l'empadronament que quedarà redactat de la
següent manera:
- Que es tracti de l'habitatge habitual del subjecte passiu o hagi constituït
l'habitatge habitual del subjecte passiu sis mesos abans de la data de
formalització de la transmissió. S'entén per habitatge habitual aquell que figura
com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants.
Tercer.- Publicar la present modificació de les bases per a la subvenció de l'Impost
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en el Butlletí Oficial de
la Província segons l'article 18 de la llei 38/2003 General de Subvencions.

13.3
SOL.LICITUDS
SUBVENCIÓ
CONCEPTE
TAXA
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012. Desestimació
Vistes les instàncies presentades sol.licitant la subvenció en concepte de Taxes per
recollida d’escombraries corresponents a l’exercici 2012.
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 27 de desembre de 2012 pel
qual s’aproven les bases de la subvenció on s’estableixen els requisits econòmics per
a l’atorgament de l’esmentada subvenció.
Atès que es comprova que els següents contribuents no compleixen els requisits
establerts per l’atorgament de la subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Desestimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de
l’exercici 2012, als següents contribuents:
NIF

CONTRIBUENT

Registre

OBSERVACIONS

CATEURA AMALRICH, JOAN

11.202

Supera ingressos

CLIMENT ARTAL, ENRIC

11.203

Superen ingressos

ESTRABAU GOTAS, MARIA

11.207

Supera ingressos

GUIXOT HERRERA,
M.CONCEPCIÓ

11.265

Supera ingressos

IRUELA MORENO, MANUELA

11.607

Supera ingressos

LONGO GARCÍA, M. DOLORES

11.870

Fora termini

MARÍN SALCEDO, DOMINGO

11.270

Supera ingressos

MATURANO JIMÉNEZ, JOSEFA

10.402

Supera ingressos

MORALES PÉREZ, ANTONIA

11.272

Supera ingressos

MORENO FERNÁNDEZ,
MANUELA

11.273

Supera ingressos

NARANJO SOUSA, ANTONIO

11.611

Supera ingressos

RODRÍGUEZ CAZORLA, JUAN

11.280

Deute pendent
Sorea

TRIGO GONZÁLEZ, ANA

11.287

Supera ingressos

VIDAL BERNADES, JORDI

7.011

Superen ingressos

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de
benestar social, tresoreria i intervenció.

13.4
SOL.LICITUDS
SUBVENCIÓ
CONCEPTE
TAXA
RECOLLIDA
ESCOMBRARIES CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012. Estimació
Vistes les instàncies presentades sol.licitant la subvenció en concepte de Taxes per
recollida d’escombraries corresponents a l’exercici 2012.
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 27 de desembre de 2012 pel
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qual s’aproven les bases de la subvenció on s’estableixen els requisits econòmics per
a l’atorgament de l’esmentada subvenció.
Atès que es comprova que els següents contribuents compleixen els requisits
establerts per l’atorgament de la subvenció.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la concessió de la subvenció per taxes d’escombraries de l’exercici
2012, amb càrrec a la partida pressupostària 52.231.480.00, als següents
contribuents, per una quantia de 141,80€ a cadascun, la qual es farà efectiva
mitjançant transferència en els seus comptes bancaris:
NIF

CONTRIBUENT

IMPORT

AGUILAR BERDÚN, MENCIA
ALONSO NAVARRO, JUANA ISABEL
ANDREU FERNÁNDEZ, HERMINIA
ASENSIO GÓMEZ, MARIA PILAR
BAGUDÀ FERRER, EMILIA
BERDUN PEREZ, DOLORES
BERMUDO DELGADO, INÉS
CAMON BELTRAN, ERNEST
CARRILLO ESPINOSA, JOSÉ ANTONIO
CASTILLEJO TORAL, RAMONA
CODORNIU LLAFRENCH, SANTIAGO
CRESPILLO VARGAS, JOSEFA
CUFÍ BROSSA, PILAR
DELGADO TORRES, DIONISIO
DOMEC MURILLO, PILAR
DURAN FALGUERAS, MARIA TERESA
FÀBREGA SERRA, REMEI
FENOLL GARRES, JOSEP MARIA
FERNÁNDEZ ESTEBAN, GENOVEVA
FERRER SAIS, M. DOLORS
FIGUERAS NICOLAU, JOAQUIM
GÓMEZ ROSA, ANTONIO
GONZALEZ GONZÁLEZ, ISABEL
GRANDE HERNÁNDEZ, TRINIDAD
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ROSA
JIMÉNEZ LORENZO, FRANCISCA
JIMÉNEZ SEGURA, CARMEN
JORDAN RODRÍGUEZ, PRIMITIVA
LLAMBIAS MARTI, MONTSERRAT
LUÍS RUBIO, FELIPE
MANZANO VALENTÍN, SERAFÍN
MARCA MORENO, MARIA
MARTÍNEZ GÓMEZ, PILAR

141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
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MARTÍNEZ HOYO, JOSÉ
MARTINEZ LOPEZ, JOSE
MARTÍNEZ PAVÓN, MARIANA
MORGADO PEÑA, DOLORES
MORLANS ROIG, BLAI
NARANJO MECA, CRISTÓBAL
PALOMINO FERNÁNDEZ, EDELMIRA
PARELLA LLAHÓ, MARIA
PÉREZ MARTÍNEZ, Mª. DOLORES
PERUJO SEVILLA, GERARDO
PIÑA URREA, GONZALO
PRIETO PÁEZ, JOSEFA
QUILES GÓMEZ, JESÚS
RAMÍREZ ESCOBAR, INÉS
RAMÍREZ SÁNCHEZ, BENITO
REYES JIMÉNEZ, DULCENOMBRE
ROCAS CABRUJA, CARME
SABRIÀ VILA, MIQUEL
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ESTRELLA
SÁNCHEZ MORGADO, BENITO
VARELA VÁZQUEZ, TERESA
TOTAL

141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
141,80 €
7.515,40 €

Segon.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a l’àrea de
benestar social, tresoreria i intervenció.

14.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
14.1 PROPOSTES DE DESPESA.- Aprovació.Vist l'article 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de Palafrugell
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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

2013 81 130 20600

1.603,25

2013 71 155 61900

1.032,22

2013 21 151 64000
2013 21 150 61905

1.004,30
3.184,54
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Text lliure
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL. SISTEMA DE
BATERIES PER COLUMNES DE CONTROL D’ACCÉS
(PO)
ENLLUMENATS COSTA BRAVA SL. REPOSICIO
PUNTS DE LLUM DESEMBRE 2013 (AS)
BLAZQUEZ GUANTER SLP. REDACCIO PROJECTE
ESTRUCTURA MIRADOR JOAQUIM TURRO (AS)
AGLOMERATS GIRONA SA. REPARACIO PAVIMENT
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2013 21 150 61904

10.940,60

2013 46 335 62700

707,25

2013 46 335 22614

2.712,22

2013 21 151 62201

13.505,42

2013 21 150 61905

24.393,83

2013 33 321 22604

495,00

2013 33 321 22604

3.300,00

2013 33 321 22604

495,00

2013 33 321 22604

1.980,00

2013 33 321 22604

495,00

2013 33 321 22604
TOTAL RELACIO

990,00
66.838,63

ASFALTIC C/VICENS VIVES (UR)
LACROIX SEÑALIZACION SA. ACTUACIONS VARIES
PACTE MOBILITAT 2013: 100 SENYALS DE PAS DE
VIANANTS (PO)
SOMETIMES SL. CAMERA NEGRA THEATREND DE
VERDU IGNIFUG PER AL SUBMINSTRAMENT D'UN
TALO DE FONS DE 12 X 7 M (CU)
BTM SOUND SL. REPRESENTACIONS PASTORETS
DIES 26 I 29 DE DESEMBRE I 1 DE GENER DE 2014
AL TEATRE (CU)
ARCADI PLA SA. PORTAL PATI C/MIQUEL VINCKE I
MEYER (UR)
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO SL.
AMPLIACIO TRAM VORERA PS DE LA TORRE,
PERLLONGACIO DE LA VORERA, MILLORA (UR)
CRUZ GALLEGO MIREIA. MODUL FORMATIU
INFORMATCIA 1 VESPRE. DESEMBRE 2013 I GENER
2014 (ED)
FITZPATRICK ANNE. MODUL ANGLES ORAL NIVELL
2 VESPRE, 3 MATI, 4 TARDA I VESPRE, AVANÇATS I
2N EOI. DESEM 13-GENER14 (ED)
FRANCESCH ROMERO DANI. MODUL FORMATIU
INTERNET 2.0. DESEMBRE 2013 I GENER 2014 (ED)
JONES
CATHERINE.
MODULS
FORMATIUS
FRANCÈS. ATENCIO PÚBLIC, A1 TARDA, A2 I
INTERMEDI. DESEMBRE 2013-GENER 2014 (ED)
SCIUBBA SONIA. MODUL FORMATIU ANGELS ORAL
1 TARDA. DESEMBRE 2013 I GENER 2014 (ED)
TITFORD ADELE MARIE. MODULS FORMATIUS
ANGELS ORAL: 1 VESPRE I 2 TARDA. DESEMBRE
2013 I GENER 2014 (ED)

14.2 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :

APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2013/135 per un
import total de 38.959,13 euros.
Aplicació
Import
2013 20 150 61907 17.575,25
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Text lliure
SERRALLERIA ESCLANYA. CONSTRUCCIO I
MUNTATGE JARDINERES AMB XAPA AL
48

2013 52 231 22609

15.250,00

2013 33 321 22601

6.133,88

TOTAL

PARC URBA LA SAULEDA. ACT:5.4(PB).
JG:10/09/2013
CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDA.
SERVEI ATENCIO PSICOLOGICA ATENCIO
FAMILIA, 2n SEMESTRE. JG:08/10/2013
SUARA SERVEIS SCCL. CONTRACTE
SERVEI
UNITAT
ESCOLARITZACIO
COMPARTIDA NOVEMBRE 2013 (ED)

38.959,13

14.3 TRANSFERÈNCIA FUNDACIÓ PALAFRUGELL
AMORTITZACIÓ PRESTEC DEXIA SABADELL. Aprovació

GENT

GRAN

PER

Vist el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació
Privada Palafrugell Gent Gran pel finançament de les despeses d’amortització i
interessos corresponent al préstec per a la construcció del nou complex assistencial.
Atès que en d’acord amb el conveni l’Ajuntament de Palafrugell s’obliga abonar per
import suficient la quantia anual en concepte d’interessos amb antelació al venciment
de l’operació financera.
Vista l’escriptura de contracte de crèdit mercantil signada en data 26 de març de 2007
entre la Fundació Privada Palafrugell Gent Gran i Dexia Sabadell Banco Local SA, per
import total de 12.500.000,00 d’euros en dos trams amb les següents característiques:
1. Tram A
Import operació
Termini de disposició

4.000.000,00 euros
3 anys des de la signatura (sense calendari de
disposicions)
Termini de carència
3 anys des de la signatura
Termini d'amortització
Període màxim 30 anys des del fi del període de
carència. Una vegada finalitzat el període de carència
s’amortitzarà per l’import efectivament disposat.
Sistema d'amortizació
Amortització constant
Durada total del contracte
Període màxim 33 anys (3 de carència + 30
d'amortització)
Períodes
de
liquidació Trimestrals durant el període de carència i anual durant
d'interesos
el període d’amortització
Tipus d'interès
Euribor anual + 0,23 %
Amortitzacions avançades Sense cost.
2. Tram B
Import operació
Termini de disposició

8.500.000,00 euros
3 anys des de la signatura (sense calendari de
disposicions)
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Termini de carència
Termini d'amortització

3 anys des de la signatura
Període màxim 30 anys des del fi del període de
carència. Una vegada finalitzat el període de carència
s’amortitzarà per l’import efectivament disposat.
Sistema d'amortizació
Amortització constant
Durada total del contracte
Període màxim 33 anys (3 de carència + 30
d'amortització)
Períodes
de
liquidació Trimestrals durant el període de carència i anual durant
d'interesos
el període d’amortització
Tipus d'interès
Tipus fix del 3,08 %. Aquest tipus només variarà en cas
que la diferència entre el Tipus swap a 30 anys i el tipus
swap a 1 any sigui inferior a 0,20 %, en cas que es
donés aquesta situació el tipus aplicable seria el resultat
de la següent fórmula: 3,97%-5*(CMS30Y-CMS1Y)
Amortitzacions avançades Cost de desfer l’opció del derivat al mercat secundari
Atès que es comprova que el total disposat de l’esmentat préstec importa la quantia
de 10.018.114,02 euros (8.500.000 euros del tram B i 1.518.114,02 euros del tram A).
Atès que en data 26 de maig de 2010 el Patronat de la Fundació Palafrugell Gent Gran
va prendre l’acord de procedir a l’amortització parcial anticipada del referit crèdit
mercantil per import d’1.518.114,02 euros, que correspon al total disposat del tram A.
Atès que en dates 2 de gener de 2011 , 2 de gener de 2012 i 2 de gener de 2013 es
van fer els pagament de la primera, segona i tercera quota d’amortització per import
de 849.999,99 euros del tram B.
Atès que el capital pendent d’amortitzar del préstec a data d’avui importa la quantia de
7.650.000,01 euros del tram B.
Atès que es preveu que la liquidació d’interessos i amortització corresponent a
l’anualitat 2013 es carregui en data 2 de gener de 2014, d’acord amb el següent detall:
Capital
disposat
tram b

7.650.000,01

Interesso Amortitzaci
s
ó
238.892,5
0
283.333,33

Vista la disponibilitat pressupostària existent a les partides 51.312.48909
“Transferència Fundació per interessos” i 51.312.78000 “Transferència fundació per
amortització capital”.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el reconeixement de despeses per import de 522.225,83 euros a
favor de la Fundació Palafrugell Gent Gran (NIF G17887928) en compliment de
l’establert al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Palafrugell i la
Fundació Privada Palafrugell Gent Gran pel finançament de les despeses
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d’amortització i interessos corresponent al préstec per a la construcció del nou
complex assistencial , d’acord amb el següent detall:
- a càrrec de la partida 51.312.48909 “Transferència Fundació per interessos”
238.892,50 euros
- a càrrec de la partida 51.312.78000 “Transferència fundació per amortització
capital” 283.333,33 euros
Segon.- Ordenar a la tresoreria que es faci el pagament de l’esmentada despesa
abans del 31 de desembre de 2013 en el compte indisponible que figura a tal efecte.

15.- PROPOSTES URGENTS
15.1 CONTRACTACIÓ
15.1.1 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE LES OBRES PER AL TRACTAMENT URBÀ DEL CARRER
PELLA I FORGAS A LLAFRANC, FASE 2 AMPLIACIÓ VORERA NORD.Adjudicació.Es dóna compte de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat del contracte de les obres per al tractament urbà del carrer Pella i Forgas, a
Llafranc, fase 2 ampliació vorera nord, per import de 92.111,53 € IVA inclòs, amb un
termini previst d’execució de tres mesos.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de 19 de novembre de 2013, es va
aprovar el plec de clàusules econòmico-administratives particulars reguladores de la
licitació i l’inici del procediment.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre),
que regulen el procediment negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
Empresa
PERE GIRALT SAGRERA, SA
RUBAU TARRES SAU
AGLOMERATS GIRONA SA

Oferta
econòmica
(*)
68.512,71 €
69.800,00 €
72.318,97 €

(* sense IVA)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa PERE GIRALT SAGRERA SA, Pol.Ind.Les
Brugueres c.Trefí, s/n (17200) PALAFRUGELL, amb NIF: A-17121849, mitjançant
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procediment negociat sense publicitat, de les obres per al tractament urbà del carrer
Pella i Forgas, a Llafranc, fase 2 ampliació vorera nord, pel preu de 68.512,71 euros
IVA exclòs, amb càrrec a la partida 21 150 61919 “obres tractament urbà carrer Pella i
Forgas” del Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, amb un
termini previst d’execució de tres mesos.
Segon.- L’adjudicatari ha dipositat a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per valor de 3.425,64 €.
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.

15.1.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DE LES OBRES D'ACONDICIONAMENT D'UN SOLAR AL CAMÍ
FONDO COM APARCAMENT, A PALAFRUGELL.- Adjudicació.
Es dóna compte de l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat del contracte de les obres del condicionament d’un solar al camí fondo com
aparcament, a Palafrugell, per import de 99.173,55 € IVA exclòs, amb un termini
previst d’execució de tres mesos.
Atès que per acord de Junta de Govern Local de 3 de desembre de 2013, s’aprova la
ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 2587/2013 i s’aproven els plecs de
clàusules econòmico-administratives particulars reguladores de la licitació i l’inici del
procediment.
Atès el que disposen els articles 177 i 178.1 del Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14
de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16 de novembre),
que regulen el procediment negociat sense publicitat.
Vistes les ofertes presentades per les següents empreses:
Empresa
AGLOMERATS GIRONA SA
MIRFER SA
RUBAU TARRES SAU

Oferta
econòmica
(*)
77.355,37 €
79.338,84 €
89.752,06 €

PERE GIRALT SAGRERA, SA

81.322,31 €

(* sense IVA)
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, Paratge
Bufaganyes, s/n (17246) SANTA CRISTINA D’ARO, amb NIF: A-17207168, mitjançant
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procediment negociat sense publicitat, de les obres per al condicionament d’un solar al
camí fondo com aparcament, a Palafrugell, pel preu de 77.355,37 euros IVA exclòs,
amb càrrec a la partida 21 150 61917 “obres de millora aparcament Camí Fondo” del
Pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, amb un termini previst
d’execució de tres mesos.
Segon.- L’adjudicatari ha dipositat a la Tresoreria Municipal, una garantia definitiva
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, per valor de 3.867,77 €.
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.

15.2 OBRES PÚBLIQUES
15.2.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
MILLORA DE LES CAPTACIONS PLUVIALS DE L’ENTORN DEL PAVELLÓ 1 I
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA, A PALAFRUGELL. Aprovació.Vist el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de millora de les
captacions pluvials de l’entorn del pavelló 1 i pista poliesportiva coberta, a Palafrugell,
redactat per l’empresa Pere Giralt Sagrera S.A.
Atesa l'acta d'aprovació del Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de
millora de les captacions pluvials de l’entorn del pavelló 1 i pista poliesportiva coberta,
a Palafrugell, redactada pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i en què s'informa
favorablement sobre el Pla de seguretat i salut.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per a l'execució de les obres de millora de
les captacions pluvials a l’entorn del pavelló 1 i pista poliesportiva coberta, a
Palafrugell.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Pere Giralt Sagrera S.A.

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