ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19
D' AGOST DE 2014

Núm.: JGL2014/33
Dia i hora: 19/08/2014 09:00:00
Lloc: Sala JGL
Assistents
Alcalde Senyor JULI FERNÁNDEZ IRUELA
Regidor Senyor XAVIER ROCAS GUTIÉRREZ
Regidora Senyora JUDIT ZARAGOZA LLIRINÓS
Regidor Senyor JOAQUIM VENCELLS SERRA
Regidor Senyor ALBERT GÓMEZ CASAS
Regidor Senyor FREDERIC PRATS ESTEVE
Regidora Senyora MARIA TERESA FRIGOLA BORRÀS
Regidor Senyor LLUÍS PUJOL MASCORT
Regidora convidada Senyora MARGARITA MAURI JUNQUÉ
Regidor convidat Senyor XAVIER RANGEL MARTÍNEZ
Regidor convidat Senyor JOSEP GABARRÓ GUIRAO
Secretari Senyor MARIÀ VILARNAU MASSA

A la sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix el Junta de Govern Local per fer
sessió Ordinària en primera convocatòria, el dia i l'hora que s'indiquen a
l'encapçalament, amb el següent:
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat pel secretari l’existència del “quòrum” que cal perquè pugui ser
iniciada la sessió, consistent en la majoria dels membres de dret que en formen part,
es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
El Primer Tinent d'Alcalde, senyor Gómez, s'incorpora a la sessió quan s'estava
tractant el punt número 3.2 de l'ordre del dia de la sessió, i el regidor senyor Rangel,
quan s'estava tractant el punt número 6.2.

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:
- JGL 2014/32 de 12 d'agost de 2014
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Sense que hi hagi intervencions es tenen per aprovades les mateixes per unanimitat.

2.- GESTIÓ D'OBRES
2.1 AVALS
2.1.1 EXPEDIENT 33/13. DEVOLUCIÓ GARANTIA.- Aprovació.Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 1941/14 de data 5 d’agost de 2014, es va
concedir la llicència de 1ª Ocupació al senyor Alain Frederic Thebault, en relació a la
llicència d’obres amb número d’expedient 33/13, concedida per acord de Junta de
Govern Local de data 19 de febrer de 2013 per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat i piscina, situat al carrer Tenerife número 30, de Calella.
Atès l’informe favorable emès per l’Arquitecte Municipal en data 4 d’agost de 2014.
Atès que es comprova que és procedent la devolució de la garantia dipositada per un
import de 6.000.-€, ingressada a la Tresoreria Municipal en data 6 de març de 2013,
per garantir el compliment de les obligacions consistents en la conservació,
manteniment i reparació del paisatge urbà, que inclou tant l’edificació com l’espai
públic.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- ESTIMAR la devolució de la garantia de 6.000.-€ dipositada en aquest
Ajuntament pel senyor Alain Frederic Thebault, donant compliment a la condició de la
llicència d’obres amb expedient número 33/13, prèvia presentació de l’original de la
carta de pagament. En el supòsit de garanties dipositades en metàl·lic caldrà un
número de compte on fer l’ingrés.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Joan Jordi Homs Casas, en representació del
senyor Alain Frederic Thebault, i a l’àrea de Tresoreria d’aquest Ajuntament.

2.2 LLICÈNCIES OBRES MAJORS
2.2.1 LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 338/13 ANNEX.- 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
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Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer; l'article 5
del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de
la legalitat urbanística, 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: SERVIOIL COSTA BRAVA SL
DNI: B-55.178.867
Representat per: RIBAS*RIBOT,JOSEP MARIA
Obra: Modificació de Projecte (que recull l'estat final de l'obra).
Carrer: Cadaqués, 9
Població: PALAFRUGELL
Expedient n.: 338/13 Annex
Condicions: Notificar al Departament d'Activitats, la situació final dels diferents
elements que conformen l'activitat.
Tècnic redactor del projecte: David Royo Pozo (Enginyer Tècnic Industrial).
Núm. Visat: 2014 907081 10/06/2014
P.E.M.: 37.347,50€ I.C.I.O pendent de liquidar: 0 €
Elements de tribut pagats
Obra Major
162,70 €

2.3 PRÒRROGUES D'OBRES MAJORS
2.3.1 LLICÈNCIA
Aprovació.-

DE

PRÒRROGA

D’OBRA

MAJOR

EXPEDIENT

52/11.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: MORENO*BUSTOS,VALENTIN
Obra: Rehabilitació de Mas Jubert i construcció d'aparcament
Carrer: Girona, 95
Població: PALAFRUGELL
Expedient n.: 52/11 Pròrroga
Condicions: - Aquesta pròrroga únicament contempla els treballs autoritzats d'acord
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amb la llicència aprovada amb número d'expedient 52/11, de data 13 de maig de 2011,
pel que abans de la llicència de 1a. utilització, caldrà ajustar l'edificació a la llicència
concedida.
- Aquesta llicència és vàlida fins el 27 de maig de 2015.
Tècnic redactor del projecte: Frederic Prats Esteve
Núm. Visat: 2010 420154
Elements de tribut pagats:
Pròrroga obra major
143,50 €

2.3.2 LLICÈNCIA DE PRÒRROGA D’OBRA
Aprovació.-

MAJOR EXPEDIENT 569/11.-

Atès que el regidor d’Urbanisme formula la proposta de concessió de les següents
pròrrogues, per un any, de les llicències d’obres majors que més avall s’esmenten i a
favor de les persones que igualment s’assenyalen.
Atès els informes favorables dels Serveis Tècnics Municipals.
Atès el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme i d’altra legislació concordant i aplicable.
La Junta de Govern Local acorda per majoria amb l'abstenció del regidor senyor Prats,
d'acord amb el que disposa l'article 28.2 de la Llei 30/1992:
Concedir les següents pròrrogues de llicències d’obres majors amb les condicions que
expressament es determinen i amb el pagament previ de les taxes que s’assenyalen:
A: MORENO*BUSTOS,VALENTIN
Obra: Construcció Piscina
Carrer: Girona, 95
Població: PALAFRUGELL
Expedient n.: 569/11 Pròrroga
Condicions: - Aquesta pròrroga es correspon al període ja exhaurit, i a efectes de la
comunicació de la finalització de l'obra.
Tècnic redactor del projecte: Frederic Prats Esteva
Núm. Visat: 2011 400482
Elements de tribut pagats:
Pròrroga obra major
143,50 €
Pròrroga obra major
143,50 €

3.- CONTRACTACIÓ
3.1 CORRECCIÓ D'ERRORS DE L'ACORD DE JGL 5/08/14, CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, D'ALIENACIÓ DE DUES FINQUES.Aprovació.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del dia 5 d’agost de 2014, va prendre
entre d’altres l’acord d’adjudicació a favor de l’entitat Comunidad Musulmana de
Palafrugell (NIF: R1700655B), el contracte d’alienació dels béns patrimonial
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d’immobles d’aquest Ajuntament situats al número 12 del carrer Pau Claris, i el número
41 del carrer Mas Gras de Palafrugell, segons quadre de descripció de finques:
Descripció Finques
Lot 1: Finca c.Mas Gras, 41 - 168,26 m2

Ofertes sense IVA
83.426,01 €

Lot 2: Finca c.Pau Claris, 12 - 62,75 m2

37.974,24 €

Vist que s’ha detectat un error en la relació de fets on diu, “Lot 2: Finca c.Pau Claris,
12 – 62,75 m2”, ha de dir, “Lot 2: Finca c.Pau Claris, 12 – 72,75 m2”.
Atès el que disposa l’article 105.2 de la llei 30/92, que permet rectificar errors
materials, aritmètics o de fet.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Rectificar la superfície del lot número 2, de l’acord de la Junta de Govern
Local de 5 d’agost de 2014 on posa “Lot 2: Finca c.Pau Claris, 12 – 62,75 m2 ”, que
s’ha de substituir per: “Lot 2: Finca c. Pau Claris, 12 – 72,75 m2” .
Segon.- Notificar a les empreses interessades el present acord.

3.2 CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT AMB PUBLICITAT, DEL
SERVEI DE CONSULTORIA I FORMACIÓ EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ DE
GESTIÓ
D'EXPEDIENTS
I
LA
INTERCONNEXIÓ
D'APLICACIONS
INFORMÀTIQUES.- Adjudicació.En data 17 de juny de 2014, es va aprovar l’expedient de contractació, així com els
plecs de clàusules administratives particulars i condicions tècniques del contracte que
han regir la contractació de servei de consultoria i formació en relació a l’aplicació de
gestió d’expedients i la interconnexió d’aplicacions informàtiques, per mitjà de
procediment negociat.
Realitzada la licitació, per mitjà d’anuncis al perfil del contractant en data 23 de juny de
2014, es va presentar oferta per l’empresa:
Aytos Soluciones Informàticas S.L.U.
La mesa de contractació es va reunir amb data 15 de juliol de 2014, per realitzar
l’obertura del sobre 1, referent a la documentació administrativa, admetent l’oferta
presentada.
Seguidament va procedir a l’obertura del sobre número 2 i va acordar iniciar una
primera ronda de negociació, sol·licitant al licitador aclariments a l’oferta.
Vist que amb data 22 de juliol de 2014, l'empresa licitadora va aportar la documentació
sol·licitada.
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En data 23 de juliol de 2014, es va reunir novament la mesa per la valoració de l’oferta,
amb el següent resultat:
Criteris
Assessorament i formació:
- Experiència i formació del personal adscrit

Puntuació
3 punts

- Hores directes de formació
2 punts
- Hores directe de consultoria
5 punts
Interconnexió de bases de dades:
- Estimació d’hores per realitzar l’interconnexió relacionat amb el 2 punts
personal
- Termini de garantia
0 punts
- Prestacions de la garantia
3 punts
Preu
40 punts
Millores sense cost:
- Increment del nombre d’expedients modelats
0 punts
- Inclusió de llicències de productes sense cost (ha de tractar-se de 0 punts
productes compatibles amb el programa Aytos o TAO que puguin tenir
una utilitat per l’administració) S’inclouran les hores i costos
necessaris per a la seva instal·lació i posada en funcionament, i si
s’escau la formació pel seu ús
TOTAL PUNTS
55 punts
S’adjunta a l’annex I d’aquest acord les actes de la mesa que serveixen de motivació
de la puntuació atorgada a les empreses licitadores en relació als criteris subjectes a
judici de valor.
I en conseqüència, la mesa va proposar l’adjudicació en favor de l’empresa Aytos
Soluciones Informàticas S.L.U.
En data 24 de juliol de 2014, es va requerir a l’empresa Aytos Soluciones Informàticas
S.L.U, per tal que presentés la fiança definitiva per import de 1.222,5 euros, fet que va
realitzar en data 1 d’agost de 2014.
Fonaments de dret
1. Article 138 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), que regula el
procediment d’adjudicació.
2. Articles 150 i 151 del TRLCSP, que regulen els criteris de valoració de les ofertes, la
seva classificació i l’adjudicació dels contractes.
3. El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa Aytos Soluciones Informàticas S.L.U, amb
domicili a l’Avda. Blas Infante, 6 2ª Planta (41400) Ècija (Sevilla), el contracte de
mitjançant procediment negociat amb publicitat, pel preu de 24.450,00 euros IVA
exclòs (tipus aplicable del 21%) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.920.62700
“Projecte gestió expedients”, d’acord amb les demés condicions de l’oferta presentada,
i en base a la motivació que s’inclou als dos annexes d’aquest acord.
Segon.- Procedir a publicar el present acord d’adjudicació amb el seu corresponent
annex en el Perfil de contractant i l’anunci de la formalització dels documents
contractuals en el Perfil de contractant, als efectes previstos en els articles 154.1 i 2
del TRLCSP.
Tercer.- Notificar a l’empresa interessada el present acord i el seu document annex
amb detall de la puntuació obtinguda.
Quart.- Facultar a l’alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la
signatura dels documents públics i privats que siguin necessaris per a l'execució
d'aquest acord.

4.- SECRETARIA GENERAL
4.1 REGISTRE ASSOCIACIÓ, CÀRITAS PALAFRUGELL.- Aprovació
Atès que el dia 11 d’agost de 2014, registre d’entrada número 10843, CÀRITAS
PALAFRUGELL, ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre Municipal
d’Associacions.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Inscriure al registre municipal d’associacions, CÀRITAS PALAFRUGELL,
que està sota la custòdia de l’Àrea de Secretaria/Recursos Humans.
NÚM.
150

NOM ASSOCIACIÓ
CÀRITAS PALAFRUGELL

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

5.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I ATENCIÓ CIUTADANA
5.1 PETICIÓ D'ALTA AL SERVEI iARXIU DEL CONSORCI AOC, DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Atès que la utilització de les tecnologies de la informació en les relacions entre
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l’administració pública i la ciutadania facilita la seva interacció i és un element clau per
a la millora del funcionament dels serveis públics.
Atès que l'objectiu bàsic del Consorci AOC és el de posar en marxa una plataforma
que permeti a les administracions públiques catalanes poder dipositar aquests
documents electrònics, en format d'objectes digitals perdurables, i poder garantir, al
llarg del temps, la seva integritat, seguretat, recuperació i visualització.
Atès que les administracions que dipositin els seus documents a l'iArxiu tindran la
garantia de que aquests documents es conservaran de forma segura, de que la
signatura electrònica que incorporen serà plenament vàlida, i de que podran recuperarlos i visualitzar-los en qualsevol moment.
Atès que la prestació d'un servei d'arxiu electrònic per a les administracions públiques
catalanes és una necessitat palpable i una garantia per al desenvolupament de
l'administració electrònica. Al mateix temps, és el complement perfecte per tal de
disposar d'un sistema de gestió documental integral que permeti gestionar la
documentació electrònica al llarg del seu cicle de vida.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.

6.- CULTURA
6.1 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL I
L'ASSOCIACIÓ AMICS D'EL RACÓ POÈTIC PER A L'ANY 2014.-Aprovació.Vist l’informe emès per l’àrea de Cultura en el qual es posa de manifest que concorren
les següents circumstàncies excepcionals que possibiliten la concessió directa d’una
subvenció a l’entitat Associació Amics d'El Racó Poètic de Palafrugell, per tal de
finançar la seva activitat ordinària:
1. L’entitat demandant de la subvenció és la única del municipi que porta a terme
l’activitat subvencionable i pel seu caràcter personal no és procedent la
realització d’una convocatòria pública.
És d’aplicació Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
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(RLGS).
És competent per a la concessió de subvencions la junta de govern local d’acord amb
la base general 7a.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
PRIMER.- Aprovar la concessió de subvenció al següent beneficiari per l'import que
s'indica i amb el percentatge de finançament corresponent:
ENTITAT: Associació Amics d'El Racó Poètic de Palafrugell
OBJECTE: Programació d'activitats anual de l'entitat
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA: 540 €
SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 540 €
IMPORT A JUSTIFICAR: 1162,09 €
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT: 100%
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 31 de desembre de 2014
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: Subvencions Entitats Culturals (41.331.48903)
SEGON.- Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que estableix
l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i,
específicament:
A) Es consideren despeses subvencionables aquelles despeses que de manera
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada d’acord amb allò
que estableixen les respectives bases reguladores de la subvenció i es realitzin en el
termini establert. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables
pot ser superior al valor normal de mercat.
També són subvencionables les despeses indirectes i/o generals que siguin
necessàries per a la realització de l’actuació. Les despeses indirectes i/o generals es
poden imputar per part del beneficiari en la part que raonablement correspongui,
d’acord amb principis i normes de comptabilitat general admesos, amb un màxim del
13% sobre les despeses directes justificades.
B) La justificació s’acomplirà amb la presentació d’un compte justificatiu de les
despeses realitzades i ingressos obtinguts imputables a l’activitat o projecte
subvencionat, d’acord amb el model normalitzat disponible a la web de l’Ajuntament i
que estarà integrat per:
a) La memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació.
b) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte
amb identificació de l’import i la seva procedència.
c) La relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb les factures o
documents originals que acreditin aquestes despeses.
d) Les despeses de personal hauran d’acreditar-se amb els rebuts de nòmines
confeccionats d’acord amb l’ordre de 27 de desembre de 1994 i amb els butlletins
acreditatius de cotització a la Seguretat social (TC1 i TC2).
e) Les factures que es presentin s’hauran d’ajustar als requisits establerts pel RD
1496/2003, pel qual s’aprova el reglament regulador de les obligacions de facturació.
f) Els justificants de pagament bancari de totes les despeses superiors a 2.500 €.
g) En el cas de subvencions per imports superiors a 3.000 €, certificacions positives de
trobar-se al corrent de les seves obligacions socials.
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Els originals de les factures o documents acreditatius es retornaran un cop es deixi
constància, mitjançant diligència, que han estat utilitzats com a justificants de la
subvenció rebuda, fent-hi constar el percentatge imputat.
TERCER.- Aprovar el conveni regulador de les condicions d’atorgament de la
subvenció.
QUART.- Notificar-ho als interessats i donar-ne publicitat a través de la seu
electrònica, en el moment que sigui oportú. En cas de ser imports superiors a 3.000
euros, ordenar la seva publicació al BOP de Girona.

6.2.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
I L'ENTITAT CULTURAL MESTRE SIRÉS PER A L'ANY 2014.- Aprovació.S'acorda deixar sobre la taula aquest punt de l'ordre del dia de la sessió.

7.- IPEP
7.1 TRANSMISSIÓ TEMPORAL PARADA 4.067 DEL MERCAT SETMANAL.
Vista la instància amb registre d’entrada 10.202 de data 29 de juliol de 2014
presentada per la senyora Luisa Muñoz Martínez, com a titular del lloc de venda núm.
4.067 del mercat setmanal dedicat a la venda de tèxtil i confecció amb una superfície
de 12 ml, per la qual sol·licita una transmissió temporal d’un any del lloc de venda
4.067 a favor de la senyora Maria Silva Silva, al·legant malaltia.
Vist que a la mateixa instància la senyora Maria Silva Silva accedeix a gestionar el lloc
de venda número 4.067 durant el període esmentat.
Vist que l’article 24 del Reglament dels Mercats municipals de Palafrugell estableix que
els titulars de les parades també podran renunciar temporalment a la seva llicència
d’ocupació, mitjançant instància amb les dades d’identificació, les causes que la
motiven i el termini pel qual sol·liciten l’excedència. L’ajuntament, en el termini màxim
d’un mes a partir de l’entrada de la sol·licitud en el Registre general, resoldrà sobre
l’acceptació de la sol·licitud.
Vist que l’article 27 del Reglament del Mercat permet que la parada sigui ocupada, a
part del titular de la llicència municipal, per aquella persona que estigui donada d’alta a
la Seguretat Social, per exemple, Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Atès que el període temporal establert és d’un any a partir de la data de l’’aprovació
per Junta de Govern Local.
Atès que la senyora Maria Silva Silva, en data 29 de juliol de 2014 ha aportat la
documentació corresponent.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Accedir a la petició esmentada i autoritzar temporalment el lloc de venda
4.067 a favor de la senyora Maria Silva Silva pel període d’un any a partir de la data
d’aprovació de la Junta de Govern Local, no podent cobrar el titular cap mena de
lloguer ni cap altre tipus de taxa relacionada amb la gestió de la parada, ni amb cap
altre concepte derivat de la gestió temporal de la parada del mercat. Aquesta
transmissió temporal no afecta l’autorització municipal del lloc de venda ni suposa
canvi de titularitat de la mateixa.
Segon.- Informar que el pagament de les taxes del mercat setmanal aniran a càrrec
del titular de la parada la senyora Luisa Muñoz Martínez.
Tercer.- Notificar a les interessades per als efectes que correspongui.

7.2 MERCAT SETMANAL. ALTA AL PADRÓ PARADA 2.028 DE FRUITA I
VERDURA A NOM DE L'EMPRESA FAMILIAR SUREDA BATLLE SC.
Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió del 13 de maig de 2014 pel qual
s’adjudicava mitjançant concurs públic la concessió d’atorgament d’autoritzacions de
venda no sedentària del mercat municipal setmanal de Palafrugell, sector alimentació
a la empresa següent:
⎯ Empresa Familiar Sureda Batlle SC
Vist que en la notificació de les condicions de la llicència enviada en data 6 de juny de
2014 i registre de sortida Ajuntament núm. 6.513, s’especificaven les següents
condicions:
“3. L’autorització tindrà una durada de quinze anys d’acord amb la Llei 7/2011, del 27
de juliol, de mesures fiscals i financeres. La data d’inici correspon a l’aprovació per
Junta de Govern local, el 13 de maig de 2.014, i finalitza el 12 de maig de 2.030.
4. Les taxes es liquidaran d’acord amb les ordenances fiscals reguladores
d’impostos i taxes de Palafrugell.”
Vist l’ordenança Fiscal número 15. Taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, punt 6, a) que diu textualment:
“a) Llocs fixes al mercat setmanal dels diumenges, al semestre .....................40,10,-€ “
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del 29 de juliol de 2014 va procedir a
l’aprovació del Padró del Mercat Setmanal, en la qual s’havia d’haver donat d’alta la
parada 2.028 corresponent a la titularitat de l’empresa Familiar Sureda Batlle SC.
Vist els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la següent liquidació :
CONCEPTE : rebut corresponent al 2on semestre 2014 del mercat setmanal parada 2.028.
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CONTRIBUENT:
EMPRESA FAMILIAR SUREDA BATLLE SC NIF. J55149546
ADREÇA :
c/ Mas Rabassada s/n
MUNICIPI:
REGENCÒS - 17214
PROVÍNCIA:
GIRONA
OBJECTE TRIBUTARI: parada de 8 metres lineals dedicada a la venda de fruita i
verdura al mercat setmanal de Palafrugell, rebut corresponent al 2on semestre de
2014.
Taxa 40,10,-€ X metre lineal parada.
Parada
de
8
metres
lineals.........................................................................................320,80,-€
TOTAL
A 320,80,-€
INGRESSAR...............................................................................
Haurà de fer efectives la quantitat de 320,80,-€ en concepte de la Taxa corresponent
al 2on semestre de 2014 del mercat setmanal, mitjançant ingrés a la Recaptació
Municipal, de 9 a 13'30 hores de dilluns a divendres, situada a l'avinguda Josep Pla 5,
d'aquesta població dintre dels terminis que estableix l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General tributària, que són els següents:
a) Els notificats 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) Els notificats entre els dies 16 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.
Si transcorregut aquest termini no s’ha fet efectiva l’esmentada quantitat, el deute serà
exigit via constrenyiment amb els recàrrecs, interessos de demora i costos.
L’Ajuntament de Palafrugell tramitarà l’expedient en via executiva.
Segon.- Donar d’alta al padró del mercat setmanal, el lloc de venda núm. 2.028 amb
una superfície de 8 metres lineals a nom de l’EMPRESA FAMILIAR SUREDA BATLLE
SC amb NIE (J55149546).
Tercer.- Notificar el següent acord a l’EMPRESA FAMILIAR SUREDA BATLLE SC, a
la Tresoreria Municipal, a la Recaptació Municipal, a l’Àrea d’Intervenció i a la
Secretaria Municipal, per als efectes oportuns.

8.- SERVEIS MUNICIPALS
8.1 OCUPACIONS VIES PÚBLIQUES
8.1.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL LA CALETA - Aprovació
Vista la instància núm. 2798 de data 25 de febrer, presentada pel senyor Josep Maria
Bisbe Pagès, en representació de l'HOTEL LLAFRANCH S.L., sol·licitant autorització
per una durada d'un any per ocupar la via pública amb la instal·lació d'una terrassa
amb taules i cadires de 7 m2 a l'altra banda de carrer del seu establiment anomenat
LA CALETA, situat al Passeig Cípsela, 41 de Llafranc.
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Atès l'informe favorable emès per la Policia Local en data 12 de març de 2014.
Atès que s'ha procedit a la medició de la terrassa i la superfície ocupada és de 9 m2
amb estructura de cobriment i tarima de fusta.
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya emesa el 5 d'agost de 2014, on s’atorga l’ocupació de la zona de domini
públic portuari d’aquest establiment, fins el 30 de setembre de 2014.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública, a favor de:
CONTRIBUENT:

HOTEL LLAFRANCH S.L.

DNI/NIF:

B-17149204

DOMICILI FISCAL:

PASSEIG CIPSELA, 16 - 17211 LLAFRANC

SITUACIÓ D'OCUPACIÓ:

PASSEIG CIPSELA, 41 - 17211 LLAFRANC

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons les ordenances fiscals números 15 i 13
respectivament:
CONCEPTE CATEG. TEMP.

TIPUS

Taxa OVP

Estructura
de
9 m2
cobriment + tarima

Especial Temporada

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

Taxa recollida escombraries Temporada 12,79

SUP.

TARIFA TOTAL
49,10 €

441,90 €

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

9 m2

2

25,58 €

El total d'aquest import (467,48 €) l'haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte , en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
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b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
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d'intervenció i Tresoreria.

8.1.2 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA ANUAL GRETEL CAN MARIO - Aprovació
Vista la instància núm. 10019 de data 24 de juliol, presentada per la senyora Maria
Teresa Carbó del Buey, sol·licitant autorització per una durada d'un any per ocupar la
via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb taules i cadires davant del seu
establiment anomenat GRETEL CAN MARIO situat a la Plaça de Can Mario i ocupant
una superfície de 60 m2.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho
sol·licitin i tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics
o sota el règim de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de
requisits per ocupar el domini públic local.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist que l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament especifica que
l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de Govern Local de
data 23 d'agost de 2012.
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública, a favor de :
CONTRIBUENT:

MARIA TERESA CARBO BUEY

DOMICILI FISCAL:

CAMI FONDO, 16 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ D'OCUPACIÓ:

PLAÇA CAN MARIO – L. 4B – 17200 PALAFRUGELL

Segon.- Aprovar la següent liquidació segons les ordenances fiscals números 15 i 13
respectivament:
CONCEPTE

CATEG. TEMP.

TIPUS

SUP.

Taxa OVP

Segona

Taules i cadires

60 m2 27,90 €

Anual
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TARIFA

TOTAL
1.674,00 €
15

Jardineres

2 m2

24,50 €

49,00 €

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

60 m2

12

263,16 €

El total d'aquest import (1.986,16 €) l'haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte , en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
Tercer.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
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9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'intervenció i Tresoreria.

8.1.3 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA QUATRIANUAL BAR LA BARBERIA Aprovació
Vista la instància núm. 10549 de data 5 d'agost d'enguany, presentada pel senyor
David Ogden sol·licitant autorització per una durada de quatre anys per ocupar la via
pública amb la instal·lació d'una terrassa amb taules i cadires davant del seu
establiment anomenat BAR LA BARBERIA situat al carrer de Sant Antoni, 19 de
Palafrugell, amb una superfície de 3 m2.
Atès l'acord de Junta de Govern Local en sessió del 17 de juny de 2014 on
s'autoritzava la instal·lació d'una taula, exempte de taxa, per donar servei als clients
fumadors.
Vist l'acord de Junta de Govern Local pres en data 23 d'agost de 2012, que diu
textualment: “Aprovar les següents directrius per a les ocupacions de la via pública de
les activitats que estiguin en tràmit d'obtenir la llicència ambiental,
recreativa/espectacles públics o sota el règim de comunicació prèvia:
1. Es podrà autoritzar l'ocupació de la via pública pels establiments que ho
sol·licitin i tinguin en tràmit la llicència ambiental, recreativa/espectacles públics
o sota el règim de comunicació prèvia, sempre que compleixin la resta de
requisits per ocupar el domini públic local.
2. Cas que posteriorment es denegués la llicència o la comunicació prèvia, es
considerarà revocada l'autorització de l'ocupació de la via pública.”
Vist que l'Àrea de Secretaria i Activitats d'aquest Ajuntament especifica que
l'establiment s'ajusta als supòsits aprovats per l'acord de Junta de Govern Local de
data 23 d'agost de 2012.
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Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Deixar sense efecte l'acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny de
2014.
Segon.- Autoritzar l’ocupació de la via pública, a favor de :
CONTRIBUENT:

DAVID OGDEN

DOMICILI FISCAL:

CASES NOVES, 97 - 17200 PALAFRUGELL

SITUACIÓ D'OCUPACIÓ:

SANT ANTONI, 19 – 17200 PALAFRUGELL

Tercer.- Aprovar la següent liquidació segons les ordenances fiscals números15 i 13
respectivament:
CONCEPTE CATEG.

TEMP. TIPUS

SUP. TARIFA

TOTAL

Taxa OVP

Anual

3 m2 34,80 €

104,40 €

Primera

Taules i cadires

CONCEPTE

TEMP.

MÒDUL

SUP.

COEF.(5)

TOTAL

Taxa recollida escombraries

Anual

21,93 €

3 m2

1

21,93 €

El total d'aquest import (126,33 €) l'haureu de fer efectiu a la Tresoreria Municipal de
l'Ajuntament de Palafrugell, mitjançant pagament presencial al carrer Cervantes, 16 de
dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i el dissabte de 9 a 13 hores o bé mitjançant
abonament a l'entitat CAIXABANK (La Caixa) al número de compte , en la forma i
terminis que s’indiquen a continuació segons l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General tributària:
a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins el 20 del mes posterior, o l’hàbil immediatament següent.
b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’hàbil immediatament
següent.
D’acord amb l’establert a l’article 102 de la Llei 58/2003 la notificació de la present
liquidació produirà l’alta en el padró de la taxa per ocupació de la via pública pels
exercicis 2015, 2016 i 2017.
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Quart.- La present autorització queda supeditada a les següents condicions:
1. Les taules i cadires han de ser preferiblement de fusta, alumini, i/o materials de
qualitat que expressament pugui autoritzar l’Ajuntament, de colors de tonalitat
marró, gris, beige, blanc o negre.
2. Es poden personalitzar cromàticament les cadires mitjançant l’elecció de
materials tèxtils (coixins) que hauran de ser llisos i d’un sol color, que
obligatòriament haurà de ser uniforme per tot l’establiment.
3. S’haurà de garantir la qualitat del servei amb el número d’ocupants per metre
quadrat de la terrassa. S’estableix que el rati és d’1 pax/m2 (s’entén que l’espai
inclou taules, cadires i zones de pas).
4. No es podrà col·locar publicitat ni marques comercials a les taules i cadires,
excepte la de l’establiment. Només hi podrà constar el nom comercial d’aquest,
tal com disposa l’ordenança en vigor de publicitat de l’Ajuntament de
Palafrugell.
5. Haurà de posar en lloc visible la fitxa d’autorització que s’adjunta, on es fa
constar les dades de l’establiment, la situació i el croquis de l’ocupació
autoritzada.
6. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el
desenvolupament de l’ocupació.
7. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície
realment ocupada per l’establiment, així com també de la presència
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació
corresponent.
8. En períodes de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic les
instal·lacions autoritzades hauran de ser retirades de la via pública, restant
prohibit l’ús del domini públic com a zona d’emmagatzematge.
9. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector, les
molèsties i l’incompliment de les condicions fixades, seran motiu per denegar la
llicència municipal.
10. Haurà de procedir a la neteja diària de la superfície ocupada, dels escocells
dels arbres que hi puguin haver al voltant i d’instal·lar cendrers a l’entrada de
l’establiment.
11. Aquesta autorització pot quedar suspesa en cas d’interès municipal i en casos
de celebració d’actes organitzats per l’Ajuntament, si es considera necessari,
s’hauran de retirar les taules, cadires i altres elements instal·lats a la via
pública.
12. No es pot instal·lar cap tipus de mobiliari auxiliar de cuina.
13. Si l’objecte de l’autorització és la instal·lació de jardineres, aquesta hauran
d’ésser de fusta tractada, i de dimensions 55x55x37 cm. Aquestes hauran
d’estar en perfecte estat de conservació i guarnides durant tot l’any.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la persona interessada i a les àrees
d'intervenció i Tresoreria.
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8.2 REVISIÓ DE PREUS DELS CONTRACTES MENORS PEL MANTENIMENT
PREVENTIU DE LES PILONES AUTOMÀTIQUES DE CONTROL D'ACCÉS
SITUADES AL CARRER D'EN GOTES DE TAMARIU I A LA PLAÇA SANT PERE
DE CALELLA.- Aprovació
Vista la instància num. 9594 presentada en data 14 de juliol d'enguany per
ANORTEC, SL sol·licitant la revisió de preus dels contractes menors pel manteniment
preventiu de les pilones automàtiques de control d'accés situades al carrer d'en Gotes
de Tamariu i a la Plaça Sant Pere de Calella, adjudicats per la Junta de Govern Local
celebrada els dies 11 de març de 2011 i 5 de juliol de 2012 respectivament.
Atès que d'acord amb les clàusules de revisió de preus dels dos contractes procedeix
a la revisió del 85% de l'IPC dels períodes que es descriuen tot seguit:
• Contracte corresponent a la pilona del carrer d'en Gotes: període de febrer de
2013 a febrer de 2014.
La variació ha estat del 0% pel que l'import d'aquest contracte no tindrà cap variació.
• Contracte corresponent a la pilona de la Plaça Sant Pere: període de juny de
2013 a juny de 2014.
La variació ha estat del 0,1% pel que correspon un augment total d'un 0,085% (85%
de l'IPC).
Vistos els antecedents de raó.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar les revisions de preus corresponents als contractes de manteniment
de les pilones automàtiques, resultant:
• Pilona carrer d'en Gotes: revisió de preus pel període de l'1 de març de 2014 a
28 de febrer de 2015 el total anual queda en 749,01 € impostos inclosos.
• Pilona Plaça Sant Pere: revisió de preus pel període de l'1 de juliol de 2014 a
30 de juny de 2015, quedant en un total anual de 745,25 € impostos inclosos.
Segon.- Traslladar aquest acord a ANORTEC, SL i a l'Àrea de Comptabilitat de
l'Àjuntament de Palafrugell

9.- TRESORERIA
9.1 SOREA, SA. PADRÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
CONSUMIDORS, MES DE JULIOL DE 2014.- APROVACIÓ.

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
Juliol de 2014, grans consumidors.
Número de rebuts ..............................
m3. facturats.....................................
Diferència entre m3 fact.i consum. ....
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Concepte
B. IMPOS.
AJUNTAMENT
Aigua (1+2)
16.250,32
(1) Quota
3.050,07 (2)Consum
13.200,25 Sobreelevació
108,08

IVA 10%

IVA 21%

IMPORT

1.625,03
10,81

-

17.875,35
118,89

Cons. i lloguer
Clavegueram
Escombraries
Incendis
SUBTOTAL
ACA
Cànon aigua
SUBTOTAL

84,71
3.274,25
3.372,80
6,37
23.096,53

1.635,84

17,79
17,79

102,50
3.274,25
3.372,80
6,37
24.750,16

22.539,06
22.539,06

2.253,91
2.253,91

-

24.792,97
24.792,97

TOTAL PADRÓ

45.635,59

3.889,75

17,79

49.543,13

Vist el que disposa l’article 62 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, General Tributària.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar l’esmentat padró corresponent al mes juliol de 2014, grans
consumidors, que importa la quantitat total de QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS
QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS ( 49.543,13 €) .
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 62,2 de la Llei 58/2003, 17 de
desembre, General Tributària, s’estableix :
- Període de cobrament voluntari : les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació, fins el dia 20 del mes posterior, o si aquest
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Les notificades entre els dies 16 i el darrer de cada mes, des de la data de recepció de
la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
- Lloc de cobrament : Oficina de SOREA SA c. Rajola, 53, baixos, Palafrugell,
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.
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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.

10.- RENDES
10.1 EXACCIONS - RECLAMACIONS
10.1.1 RECLAMACIÓ AHMED TALHI EL HADI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 9918 presentada en data 23 de
juliol de 2014 pel senyor AHMED TALHI EL HADI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la finca
amb referència cadastral 3501118EG1430S0284WM, carrer Ample, 130 Esc. 1 09 10,
al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
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Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3501118EG1430S0284WM, carrer Ample, 130 Esc. 1 09 10.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 712428/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor TALHI EL HADI (núm. 732025),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.2 RECLAMACIÓ GHYTA MEJDOUBI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10241 presentada en data 29 de
juliol de 2014 per la senyora GHYTA MEJDOUBI, on sol·licita la bonificació del 50%
sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la finca
amb referència cadastral 3601101EG1430S0036DU, carrer Ample, 89 Esc. 1 06 1,
al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
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executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3601101EG1430S0036DU, carrer Ample, 89 Esc. 1 06 1
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 704392/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom de la senyora MEJDOUBI (núm. 732028),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.3 RECLAMACIÓ MOHAMED EL MASSAOUDI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10012 presentada en data 24 de
juliol de 2014 pel senyor MOHAMED EL MASSAOUDI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 2713106EG1421S0007HM, carrer País Valencià, 24
Esc. 2 00 1, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per
a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
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- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
Atès que la primera fracció del rebut 704132, en concepte d'Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2014, corresponent al 50% de l'import
total de la quota íntegra, consta com a pagat en data 1/5/2014.
Atès que la segona fracció del rebut 704132, en concepte d'Impost sobre béns
immobles de naturalesa urbana, corresponent al 50% de l'import total de la quota
íntegra, consta com a pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
2713106EG1421S0007HM, carrer País Valencià, 24 Esc. 2 00 1.
Segon.- Donar de baixa la segona fracció del rebut 704132 en concepte d'impost
sobre béns immobles.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.4 RECLAMACIÓ MIMOUN HADDADI EZZAIDI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.-
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Vista la instància amb número de registre d’entrada 10263 presentada en data 30 de
juliol de 2014 pel senyor MIMOUN HADDADI EZZAIDI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 3104103EG1430S0061PM, carrer Carrilet, 37 Esc. 3 04
4, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3104103EG1430S0061PM, carrer Carrilet, 37 Esc. 3 04 4.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 700340/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor HADDADI (núm. 732067),
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aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.5 RECLAMACIÓ HIMI JAGHOU, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10352 presentada en data 31 de
juliol de 2014 pel senyor HIMI JAGHOU, on sol·licita la bonificació del 50% sobre la
quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la finca amb
referència cadastral 3501118EG1430S0194YR, carrer Ample, 130 Esc. 1 03 16,
al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
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La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3501118EG1430S0194YR, carrer Ample, 130 Esc. 1 03 16.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 701578/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor JAGHOU (núm. 732247),
aplicant el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva
fins a la seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.6 RECLAMACIÓ MOHAMED EL HAMDOUNI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Desestimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10372 presentada en data 31 de
juliol de 2014 pel senyor MOHAMED EL HAMDOUNI, on sol·licita la bonificació del
50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 4204301EG1440S0042GF, carrer Juan de Herrera, 18
Esc. 2 04 2, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per
a la seva concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
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- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que no es reuneixen els requisits necessaris
per a gaudir d’aquesta bonificació, perquè el sol·licitant té deutes pendents en fase
executiva al servei de Recaptació Muncipal (Impost sobre béns immobles 2013, Impost
de vehicles de tracció mecànica exercici 2013 i 2014).
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.7 RECLAMACIÓ ABDELLAH AZYZ AZHARI, BONIFICACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES 2014 PER FAMÍLIA NOMBROSA.- Estimada.Vista la instància amb número de registre d’entrada 10550 presentada en data 5
d'agost de 2014 pel senyor ABDELLAH AZYZ EL AZHARI, on sol·licita la bonificació
del 50% sobre la quota de l’Impost de Béns Immobles per a l’any 2014, en relació a la
finca amb referència cadastral 3104101EG1430S0024DZ, carrer Carrilet, 29 Esc. 2 01
1, al·legant tenir la condició de família nombrosa i reunir tots els requisits per a la seva
concessió.
Vist l’article 5.3 de l’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles Urbana per l’exercici 2014, el qual diu textualment:
3. Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin a 1 de gener la
condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota íntegra de l’impost corresponent a l’immoble que sigui vivenda habitual de
l’interessat , sempre que compleixin simultàniament les següents condicions:
- l’ habitatge ha de tenir un valor cadastral igual o inferior a 69.983,55 €
- hauran de constar empadronats, amb efectes d’1 de gener, en la mateixa unitat de
convivència tots els membres de la família inclosos en el títol de família nombrosa
expedit.
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar com a titulars d’altres immobles
destinats a habitatge
- el subjecte passiu beneficiat no podrà constar deutor amb l’Ajuntament de Palafrugell
per cap altre concepte en fase executiva, excepte si té aprovat un fraccionament del
deute i l’estigui complint. En tot cas els interessats que presentin la sol·licitud de
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bonificació hauran de donar compliment al requisit de no tenir altres deutes en via
executiva o tenir concedit un fraccionament del deute abans de la finalització del
període voluntari de l’Impost sobre Béns Immobles.
- la sol·licitud de bonificació, adjuntant el títol de família nombrosa, s’haurà de
presentar abans del final de període voluntari de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent a l’any pel qual es sol·licita la seva aplicació. En cas de
liquidacions d’Impost sobre Béns Immobles per incorporacions de noves altes que
corresponguin a exercicis anteriors s’haurà de presentar abans del final del període
voluntari de pagament que consti a la liquidació.
Atès que un cop revisades les dades que consten a l’Ajuntament i la documentació
que s’adjunta a la instància, es constata que es reuneixen els requisits necessaris per
a gaudir d’aquesta bonificació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Estimar la sol·licitud presentada i en conseqüència aprovar la bonificació del
50% sobre la quota d’IBI per a l’any 2014 en relació a la finca amb referència cadastral
3104101EG1430S0024DZ, carrer Carrilet, 29 Esc. 2 01 1.
Segon.- Donar de baixa el rebut d'impost sobre béns immobles núm. 690250/14.
Tercer.- Aprovar una nova liquidació a nom del senyor AZYZ (núm. 732258), aplicant
el 50% de bonificació sobre la quota íntegra, que no s'haurà de fer efectiva fins a la
seva notificació expressa.
Quart.- Notificar aquest acord a la persona interessada, a l’Àrea d’Intervenció,
Recaptació i Tresoreria.

10.1.8 RECLAMACIÓ CARMEN DALMAU APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS ICIO
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 8689 presentada per Construccions
Salabert, SL, en representació de la senyora DALMAU JUSCAFRESA, CARME,
sol·licitant la devolució dels imports liquidats corresponents a la llicència d’obres
número 278/14p i annex.
Vist l'informe emès per l'Àrea d'Urbanisme en data 01 d'agost de 2014, que diu
textualment el següent: “
En data 2 de juny de 2014 i amb número de registre d’entrada 7524/14, la senyora
Carme Dalmau Juscafresa, va sol·licitar la llicència municipal d’obres menors per a la
rehabilitació de façana de garatge/traster al carrer Marçal de la Trinxeria número 11 de
Palafrugell, corresponent a l’expedient amb número 278/14p, i va liquidar en concepte
de taxes de tramitació 47,80 €, i en concepte de runes 13,74 €.
En data 2 de juny de 2014 i amb número de registre d’entrada 7525/14, la senyora
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Carme Dalmau Juscafresa, va sol·licitar la llicència municipal d’obres menors per
l’ocupació de via pública amb una bastida (PB) 9 ml durant 29 dies, corresponent a
l’expedient amb número annex 278/14p, i va liquidar en concepte de taxes d’ocupació
54,90 €, i en concepte de placa d’ocupació 9,50 €.
En data 26 de juny de 2014 i amb número de registre d’entrada 8689/14, la senyora
Carme Dalmau Juscafresa, va presentar instància comunicant que desistia de portar a
terme l’execució de les obres, i per tant, la ocupació de via pública amb una bastida,
donada la complexitat i el cost dels treballs, i sol·licitava la devolució dels imports
liquidats en data 2 de juny de 2014, corresponents a la llicència d’obres número
278/14p i annex.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i prèvia comprovació dels Serveis Tècnics
Municipals, es pot constatar que ni les obres ni la ocupació no s’han realitzat, pel que
es pot donar per desistida la llicència, i es considera que es pot retornar la quantitat
total de 78,14 €, corresponent als imports liquidats en concepte de taxa de runes
(13,74 €), en concepte de taxes d’ocupació (54,90 €), i en concepte de placa
d’ocupació (9,50 €).
Vist que la senyora Dalmau Juscafresa, Carme no té cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d'ingressos indeguts a nom de la senyor DALMAU
JUSCAFRESA, CARME, per un import de SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE
CÈNTISM-----78,14 €, en concepte de Taxa de runes (13,74 € ), Taxes d'ocupació
( 54,90 € ) i Placa d'ocupació (9,50 €).
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, a la Recaptació i Tresoreria
Municipals, pels efectes oportuns.

10.1.9 RECLAMACIÓ TERESA VIDAL APROVAR DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
INDEGUTS
Vista la instància amb registre d'entrada núm. 9495 de data 11 de juliol de 2014,
presentada per la senyora VIDAL SANTANACH, TERESA, en la qual sol·licita la
devolució del rebut pagat per duplicat en concepte de Taxa per entrada de vehicles de
l'adreça situada en el carrer Palamós núm. 147.
Vist en data 04 de juliol de 2014 es va cobrar el rebut núm. 725.505 a nom de la
senyora VIDAL SANTANACH, TERESA per un import de 25,20 Euros---------en
concepte Taxa per entrada de vehicles) i posteriorment en data 22 de juliol de 2014, és
va pagar mitjançant ingrés bancari el rebut núm. 725.005 per un import de 25,20.
Atès que es comprova que la senyora VIDAL SANTANACH, TERESA no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la senyora VIDAL
SANTANACH, TERESA, per un import de VINTI-CINC EUROS AMB VINT
CÈNTIMS-------25,20 €--- en concepte de Taxa per entrada de vehicles.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de
la interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessada, a
la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

10.1.10 RECLAMACIÓ OBRES VORA MAR 2000 SL APROVAR DEVOLUCIÓ
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM

Vist la instància amb registre d'entrada núm. 10005 en data 24 de juliol de 2014,
presentada per OBRES VORA MAR 2000 SL, en la qual sol·licita la devolució de la
part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica ) corresponent
al vehicle amb matrícula GI-5269-AY, al·legant que el va donar de baixa definitiva el
dia 23 de juliol de 2014.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula GI-5269-AY on es comprova que
l’esmentat vehicle és va donar de baixa definitiva en data 23 de juliol de 2.014.
Vist en data 02 d'abril de 2014 es va cobrar mitjançant domiciliació bancària el rebut
núm. 680.546 a nom d'OBRES VORA MAR 2000 SL per un import de 130,78
Euros---------en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica )
corresponent a l’any 2014.
Atès que es comprova que la societat OBRES VORA MAR 2000 SL no té cap deute
pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor de la societat OBRES
VORA MAR 2000 SL ( NIF B17659798 ), per import de TRENTA-DOS EUROS AMB
SETANTA CÉNTIMS-------32,70 €--- en concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de la
interessada.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a la interessada, a
la Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

10.1.11 RECLAMACIÓ LAUREANO
D'INGRESSOS INDEGUTS IVTM
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Vist la instància amb registre d'entrada núm. 10230 en data 29 de juliol de 2014,
presentada pel senyor FERNANDEZ MARQUEZ, LAUREANO, en la qual sol·licita la
devolució de la part proporcional de l'IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica
) corresponent al vehicle amb matrícula C-8019-BPL, al·legant que el va donar de
baixa definitiva el dia 27 de juny de 2014.
Vist l’imprès de baixa del vehicle matricula C-8019-BPL on es comprova que
l’esmentat vehicle és va donar de baixa definitiva en data 27 de juny de 2.014.
Vist en data 30 d'abril de 2014 es va cobrar en la caixa de recaptació el rebut núm.
674.490 a nom del senyor FERNANDEZ MARQUEZ, LAUREANO per un import de
8,46 Euros---------en concepte d’IVTM ( Impost sobre vehicles de tracció mecànica )
corresponent a l’any 2014.
Atès que es comprova que el senyor FERNANDEZ MARQUEZ, LAUREANO no té
cap deute pendent de pagament.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts, a favor del senyor FERNANDEZ
MARQUEZ, LAUREANO, per import de QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES
CÉNTIMS-------4,23 €--- en concepte d’IVTM.
Segon.- Ingressar la devolució aprovada en el punt anterior en el compte bancari de l'
interessat.
Tercer.- Modificar el padró corresponent i notificar l’esmentat acord a l'interessat, a la
Recaptació i Tresoreria Municipals, pels efectes oportuns.

10.1.12 RECLAMACIÓ ISABEL JACOMET FERRER. SOL·LICITUD REVISIÓ
LIQUIDACIÓ AIGUA PERÍODE 2013/04. DESESTIMACIÓ.
Vista la instància presentada per la Sra. ISABEL JACOMET FERRER, amb núm.
registre d’entrada 4894 de data 8 d’abril de 2014, al·legant error de lectura en la
liquidació d’aigua del període 2013/04 amb núm. de pòlissa 4455074.
Vist l’informe emès per SOREA que diu textualment:
“En resposta a la vostre sol·licitud d'informe a nom de ISABEL JACOMET FERRER
del cr. Del Bruc núm. 41 de Palafrugell, sol·licitant la revisió de la liquidació en
concepte de subministrament d'aigua del període 2013/04 al·legant que se li ha
facturat un consum estimat que no ha consumit, els informem:
Que des del període 2003/03 aquest comptador té la mateixa lectura sense que la
companyia ho hagi pogut comprovar al no tenir-hi accés, i que la última lectura
aportada pel client va ser en data 30/03/11, essent aquesta la mateixa des de
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10/09/03.”
Vista la normativa prevista en el Reglament del servei municipal de subministrament
d'aigua :
A l’article 44.2 – Anomalies del mesurament
2. En el cas que no es pugui efectuar lectura de la mesura del comptador per absència
de l’abonat i per tal d’evitar l’acumulació de consums en posteriors facturacions, el
prestador del Servei així li ho comunicarà a fi efecte de que en un termini màxim de 3
dies hàbils, informi al prestador del Servei de la lectura del seu comptador. A manca
de comunicació, transcorregut aquest termini, es procedirà per part de del prestador de
Servei a la facturació del consum en relació a la mitjana corresponent dels períodes
amb lectura real dels darrers 3 anys en què s’hagi registrat consum. En cas de que no
es disposin d’històric de consum suficient de 3 anys, es facturarà per estimació d’acord
amb a la mitjana corresponent dels períodes amb lectura real dels darrers 2 anys en
què s’hagi registrat consum. Si tampoc es disposen de dades d’anys enrera es
facturarà d’acord amb la mitjana dels períodes amb lectura real del darrer any en que
s’hagi registrat consum.
Si no és possible conèixer ni dades històriques ni consums coneguts de períodes
anteriors, cal facturar un consum equivalent al límit previst per al primer tram que
s’estableixi en la tarifa aprovada per als diferents usuaris.
En tots aquests supòsits, en les factures s’han d’incloure les paraules “CONSUM
ESTIMAT” i cal especificar l’última lectura presa i la data en què es va prendre.
Els consums així estimats tenen el caràcter de ferms en cas que no es pugui fer la
lectura real. I en cas que es pugui obtenir la lectura real, té el caràcter de “a compte” i
cal normalitzar la situació, per excés o per defecte, en les facturacions dels períodes
següents, d’acord amb la lectura feta a cadascun d’ells, i dins del període de tres anys
subsegüent a la lectura estimada efectuada, prescrivint un cop complert el termini
indicat qualsevol pretensió al respecte envers dit consum.
Si es detectés que d’un comptador no s’ha pogut realitzar lectura real durant un termini
continuat d’un any per no disposar d’un lloc de lliure accés , i l’abonat no informés de
la lectura al prestador del servei en aquest termini , es procedirà a la resolució del
contracte per incompliment de les obligacions de l’abonat.
A l’article 6- Obligacions de l’abonat diu textualment:
l)
Disposar del comptador en un lloc de lliure accés per al personal del Servei
Municipal de subministrament d’aigua
Atès que es comprova que d'acord amb l'informe de Sorea no es disposa no es
disposen de lectures reals des de l'any 2003, i no es pot accedir al comptador per
efectuar la seva lectura.
Atès que es comprova que la liquidació estimada realitzada per Sorea correspon a 30
m3 i és aquest el consum equivalent al límit previst per al primer tram que s’estableix
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en la tarifa d'aigua domiciliària , i , en conseqüència s'ha efectuat la liquidació d'acord
amb l'establert al Reglament que li és d'aplicació.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Desestimar la reclamació atès que la liquidació estimada realitzada per
Sorea correspon a 30 m3 i és aquest el consum equivalent al límit previst per al primer
tram que s’estableix en la tarifa d'aigua domiciliària , i , en conseqüència s'ha efectuat
la liquidació d'acord amb l'establert al Reglament que li és d'aplicació.
Segon.- Sol·licitar a l’abonat la normalització de la situació facilitant a l’Empresa
subministradora SOREA la lectura real actual.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessada i a SOREA.

10.1.13 RECURS MARIA PEREZ VARGAS DEUTE HERÈNCIA JACENT ANTONIO
PEREZ GONZALEZ. Estimació
Vista la instància 11.380, de data registre 17/08/2013, presentada per la Sra. María
PÉREZ VARGAS, en representació de l’herència jacent del Sr. Antonio Pérez
González, demanant la suspensió del procediment de constrenyiment i còpia de
l’expedient, una vegada ha rebut un requeriment per a alterar l’ordre d’embargament
de béns de l’herència, s’informa el següent:
Atès que el deute reclamat corresponen a la liquidació 414498 de l’Impost sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys, per l’immoble amb referència cadastral
3004101EG1430S0008AA, carrer Barcelona, 1 Esc 1 01 4, de Palafrugell. El Sr.
Antonio Pérez González va morir el 10/08/2007, i davant la manca de declaració dels
obligats i del compliment de les seves obligacions tributàries, l’Ajuntament de
Palafrugell es va ver obligat a liquidar l’Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys, per tal d’evitar la prescripció del tribut.
Atès que els intents de notificació de la liquidació i la provisió de constrenyiment es
van adreçar a la finca del carrer Barcelona, objecte d’imposició i també domicili
habitual del difunt, sense resultat positiu. Els requeriments per rebre les notificacions
van ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona del 20/08/2010 i del
05/01/2011.
Atès que iniciat l’expedient, en data 28/09/2012 va comparèixer a la Recaptació
municipal el Sr. Ángel Pérez Pérez, gendre del difunt, i va rebre una relació del dèbit
pendent, signat la còpia corresponent. En data 05/10/2012 va comparèixer la
interessada i va fer el pagament parcial del deute, ingressant només el principal del
deute (261,65 Euros). De l’import ingressat es va donar aplicació parcial (201,58 Euros
a principal, 40,32 Euros a recàrrec i 19,75 Euros a interessos) i es va lliurar justificant a
la interessada.
Atès que en el moment de realitzar les notificacions es tenia coneixement
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defunció del sr. Antonio Perez Gonzalez i ,per tant de la dificultat de l’èxit de la
notificació del deute en aquesta adreça .Atès que en posterioritat es va modificar
l’adreça fiscal establint l’adreça de la seva filla.
Considerant el que disposen els articles 52 i 54 de l’Ordenança Fiscal reguladora de la
Gestió i Recaptació de Tributs Municipals i Altres Ingressos de Dret Públic, i el principi
de proporcionalitat entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per el seu cobrament,
així com els principis d’economia, eficàcia i eficiència administrativa.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Donar de baixa de la recaptació municipal el rebut 414498 fracció 2a d’import
60,07 euros en concepte d’Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys a nom del
sr. Antonio Perez Gonzalez.
Segon.- INFORMAR a la interessada que de les actuacions que figuren a l’expedient
de constrenyiment es podran obtenir còpies mitjançant compareixença a la Recaptació
municipal de Palafrugell, una vegada acreditada la representació del sol·licitant i el
pagament previ de la taxa per expedició dels documents que interessin.

10.2 ACTUALITZACIÓ CANON OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PLAÇA PALMERES
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Palafrugell de data 25 d’agost de 2004 pel qual
s’adjudica a la societat GRIMAL SCCL la concessió demanial de la instal·lació
municipal de la Plaça de les Palmeres.
Atès que en contraprestació l’adjudicatari s’obliga entre d’altres al pagament d’un
cànon en diners anual d’import 1.000,00 €.
Atès que d’acord amb el Plec de clàusules reguladores del concurs, el cànon seria
revisable anualment per aplicació de l’increment d’IPC.
Atès que es comprova que el darrer any pel qual es va actualitzar i liquidar el cànon és
l’exercici 2013, per un import de 1.270,40 euros.
Atès que es comprova que l’increment de l’IPC de l’exercici 2013 ha estat del 0,3%.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar la revisió de l’import del cànon anual a ingressar per la societat
GRIMAL SCCL la concessió demanial de la instal·lació municipal de la Plaça de les
Palmeres, resultant un total a ingressar per a l’any 2014 de MIL DOS CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.274,21 €).
Segon.- Informar a l’interessat que l’ingrés s’haurà de fer efectiu una vegada li sigui
notificada de manera expressa la liquidació corresponent.
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11.- COMPTABILITAT I PRESSUPOST
11.1 RECONEIXEMENT DE DESPESA.- Aprovació.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- APROVAR la següent relació d’obligacions reconegudes núm. O/2014/84 per
un import total de 112.922,18 euros.

Aplicació
2014 71 155 61901

Import
24.007,22

2014 10 336 22700

43.368,03
60,11

2014 10 925 22700

601,10

2014 10 924 22700

360,66

2014 10 924 22710

60,11

2014 11 920 22700

2.892,30

2014 12 934 22700

300,55

2014 20 231 22700

212,21

2014 31 924 22700

60,12

2014 32 430 22700

1.502,75

2014 32 432 22700

1.273,57

2014 33 321 22720

5.261,16

2014 33 321 22730

5.261,16

2014 33 321 22740

5.261,16

2014 33 321 22760

200,38
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Text lliure
PERE GIRALT SAGRERA SA. ASFALTAT
AVDA.ESPANYA, TRAVESSIO ROSA LAVIÑA I
C/AMPLE DE PALAFRUGELL (AS)
TOTAL EULEN JUNY
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA
JUNY 2014 (AS)

DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
DEPENDENCIES
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2014 33 321 22770

2.583,81

2014 33 321 22780

5.264,96

2014 34 321 22700

2.016,20

2014 34 321 22710

2.016,20

2014 44 332 22700

2.052,27

2014 45 331 22700

360,67

2014 46 335 22700

1.412,60

2014 47 332 22700

60,11

2014 47 332 22700

300,55

2014 52 231 22700

657,18

2014 52 234 22710

240,46

2014 61 337 22700

1.051,94

2014 81 130 22700

2.043,74

2014 33 321 61900

6.534,00

2014 21 336 68200

14.365,01

2014 43 491 41004

13.513,50

2014 12 920 62600
2014 81 130 20301

11.134,42

TOTAL

112.922,18

EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
EULEN SA. SERVEI NETEJA DEPENDENCIES
JUNY 2014 (AS)
SUCARRATS HILARI. REBAIXAR, POLIR I
ABRILLANTAR TERRA DE TERRAZO CEIP
BARCELO I MATAS (AS)
DIEYLI
COSTA
BRAVA
SL.
OBRES
ADEQUACIO BARRACA CALA AIGUA XELIDA
A TAMARIU (UR)
INSTITUT DE MITJANS DE COMUNICACIO. 2a
I
ULTIMA
APORTACIO
MUNICIPAL.
JG:19/08/2014
SOMINTEC SL, SUBMINISTRAMENT 18
IMPRESSORES PDA POLICIA + PAPER
IMPRESSORES + FACTURACIÓ 40 HORES
PER INSTAL·LACIÓ SERVIDORSS.

11.2 OBRES.-Certificacions.A la vista de la relació que es presenta i en virtut de les atribucions que confereixen les
Bases d'Execució del Pressupost,
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
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Primer.- APROVAR la següent relació de certificacions d’obres núm. O/2014/85 per
un import de 123.350,57 euros.
Aplicació
2014 20 150 61906

Import
53.662,30

2014 21 150 61943

44.920,84

2014 20 150 61906

24.767,43

TOTAL

Text lliure
AGLOMERATS
GIRONA.
CERT.5,OBRA
27/2013 ""AMPLIAXCIO CALÇADA I VORERA
AVDA.ESPANY,
TRAM
PL.FLOREAL
I
AVDA.GENERALITAT""
XAVIER ALSINA SA. CERT.1, OBRA 24/2013
""OBRES
D'INFRAESTRUCTURES
HIDRAULIQUES RIERA CA L'ABELLI DE
PALAFRUGELL""
AGLOMERATS
GIRONA
SA.
CERT.ADDIC,OBRA 27/2013 ""AMPLIACIO
CALÇADA
I
VORERA
AVDA.ESPANYA,ENTRE
PL.FLOREAL""
JG:12/08/2014

123.350,57

11.3 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

2014 12 920 62600

2.764,85

2014 12 920 62600

1.936,00

2014 12 920 62600

1.508,00

2014 11 920 63200

5.172,75

2014 12 934 22706
TOTAL RELACIO

3.025,00
14.406,60
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Text lliure
MECA CENTRE SL. COMPRA CINC
ORDINADORS PER AREA EDUCACIO (IN)
EPOSA SL. SUBSTITUCIO IMPRESSORA
GROSSA INFORMATICA (IN)
CARMIPERE SL. ORDINADOR PORTATIL I
IMPRESSORA PER FURGONETA POLICIA
LOCAL (IN)
CONSVIDAL SL. PARET DIVISORIA
COL.LOCACIO PORTA I DESPLAÇAMENT
FLUORESCENT LOCAL MESTRE JOAN
PLANAS 9 (AS)
DURAN SANMARTI JORDI. EXECUCIO
PLANOLS
PER
RESOLUCIO
DISCREPANCIES
CADASTRE.
PRESSUPOST 2014005 (SG)
39

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